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LISTA DE MATERIAL - 1º (ANOS INICIAIS)

MATERIAL DE USO PESSOAL PERSONALIZADO
Entregar este material no 1º dia de aula à professora.

1    Caderno de desenho (grande)

6    Cadernos brochura  (grande)

1 Caixa de lápis hidrocor

1 Caixa de lápis de cor madeira (grande)

1 Caixa de giz de cera (grande)

1 Tesoura pequena sem ponta (nova ou usada)

1 Cola branca bastão

1 Pincel número 12

1 Caixa de �nta guache (6 cores)

1
Paradidá�co (sugestão Mary França e Eliardo França - Os 

pingos).

MATERIAL INDIVIDUAL NÃO PERSONALIZADO
Entregar material na Escola de 02/01 à 13/01

1 Resma de A4

5 Folhas de cartolina 60k

5 Folhas de cartolina guache (preta)

5 Folhas de cartolina colorset (preta)

3 Metros de TNT (preto)

3 Metros de TNT decorado

2 Folhas de EVA com brilho (preta)

5 Folhas de EVA pequena (preta)

1 Durex largo trasnparente

3 Tubos de cola de Isopor (grande)

5 Bastões de cola quente (fino e transparente)

FARDAMENTO OBRIGATÓRIO NO 1º DIA DE AULA
(Vendido exclusivamente na escola)

  CAMISA POLO PERSONALIZADA

  CALÇA PERSONALIZADA

  TÊNIS PRETO, BRANCO OU AZUL.

  CASACO PERSONALIZADO (opcional)

  A PRÁTICA ESPORTIVA TAMBÉM EXIGE UNIFORME

Os Anos Iniciais do Ensino Fundamental promove a construção dos conceitos estruturantes e o desenvolvimento de habilidades e domínios 

cogni�vos. Esse conjunto serve de base para as aprendizagens que ocorrerão ao longo de toda a vida da criança. É por isso que a coleção didá�ca 

SAE Digital privilegia experiências significa�vas, leituras contextualizadas e situações desafiadoras e colabora�vas. Elas promovem a interação 

da criança com o mundo natural e cultural, com vistas ao desenvolvimento  inves�ga�vo, dos pensamentos crí�co e cria�vo, do protagonismo, 

da é�ca e da consciência socioambiental.

  
>> O cliente poderá optar pela compra do material 

não personalizado ou pagar taxa  referente  à compra 

dos mesmos. 

>> É de fundamental importância que seu filho(a) 
tenha o material completo. 

>> Material de uso pessoal deverá ser marcado com 
nome, série e turno do aluno. 

Lista em concordância com o Procon 
e Lei Federal 12.886/13. 

INICIO DAS AULAS
16/01/2023

Segunda - feira
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