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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – 2021 | 1º Ano 

 
 

QTDE MATERIAL COTAÇÃO 

1 

COTAÇÃO 

2 

COTAÇÃO 

3 

01 * Tela para pintura tamanho 20x30    

01 * Pasta plástica polionda verde tamanho A4    

04 * Pastas plásticas com grampo tamanho A4 na cor verde 35mm 

(Língua Portuguesa, Matemática, H/G/C e Avaliativas) 

   

01 Tesoura escolar com ponta arredondada (nome gravado)    

01 Estojo para guardar materiais    

02 Borrachas brancas (1 deixar para reposição)    

02 Apontadores com depósito (1 deixar para reposição)    

04 Lápis grafite (3 deixar para reposição)    

01 Caixa de lápis de cor 24 cores    

01 Estojo de canetinha hidrocor ponta fina    

02 Colas bastão pequenas (1 deixar para reposição)    

01 Régua acrílica 30 cm    

01* Cadernos ½ pauta (48 folhas) – capa dura    

01* Caderno quadriculado – 1 cm (48 folhas) – capa dura    

01 Pacote de lenço umedecido para deixar na mochila    

01 Garrafinha tipo squizz para trazer todos os dias    

01 Toalhinha com nome para trazer todos os dias    

02 Kits de máscaras (verde, azul e vermelha), caso seja integral laranja 

+ saquinhos ou potinhos para sujas e limpas 

   

 
ORIENTAÇÕES:  
 
- Solicitamos que todos os materiais de uso pessoal sejam identificados: mochila, squizz, toalha e a agenda 
devidamente preenchida com os dados pessoais do (a) aluno (a);  
 
- Manter na mochila diariamente: agenda, 1 uniforme completo reserva e roupa íntima de prevenção.  
 
- Verificar diariamente o estojo e mochila do aluno para reposição e manutenção dos materiais. 
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- Solicitamos a entrega de todos os (*) materiais  na escola para organização das professoras até dia 
25/01/2021. 
 

 
 

UNIFORME ESCOLAR: 
 
O uso do uniforme escolar completo, é obrigatório desde o primeiro dia de aula. Abaixo nossas confecções: 
 
 ROUTE 287 

Rua Sena Madureira, 197 – Parque Industrial 
3931-9027 
 
 
 

 MORATHI 
Avenida Ouro Fino, 1100 – Bosque dos Eucaliptos 
3917-6029 

 
 

Lembramos que o uniforme do Ensino Fundamental é diferente da Educação Infantil, portanto, na hora 
da compra especifique a série. 

 
 
 

SOLICITAMOS IDENTIFICAR TODAS AS PEÇAS DE UNIFORME! 
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