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ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO – 2019
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL:
1º Trimestre:
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01 pasta catálogo, 50 plásticos (para portfólio).
02 colas 90g (para atividade de arte e colagem).
01 cola bastão
05 envelopes A4 branco (para arquivar atividades).
02 blocos de papel criativo colorido Formato:325x235
mm (para atividade de arte).
05 cartolinas (01 laminada dourada, 01 colorida, 01
estampada, 01 dupla face e 01 branca) (para atividade
de arte).
03 folhas de E.V.A. (01 estampada, 01 colorida e 01
felpuda) (para atividade de arte).
01 folha de papel cartão (para atividade de arte).
02 folhas de papel crepom (para atividade de arte).
02 folhas de papel pardo (para atividade de arte).
02 caixas de massa de modelar com 12 unidades (para
atividade de arte e desenvolver a coordenação
motora).
01 fita adesiva kraf larga (para atividade de arte)
02 metros de TNT branco (para confecção de fantasias
e trabalhos individuais).
01 unidade de tinta acripuff (para atividade de arte).
02 tintas guache (vermelha e branca).
01 pacote de palito de picolé (para atividade de arte)
01 pincel n°18 chato (para atividade de pintura).
01 folha de papel panamá (para atividade de arte).
02 metros de TNT colorido (para confecção de
fantasias e trabalhos individuais).
02 blocos de papel canson colorido A3 (para atividade
de arte).
02 blocos de papel canson branco A3 (para atividade de
arte).
02 blocos de papel canson branco A4 (para atividade de
arte)
02 caixas de giz de cera (para atividade de arte).
02 metros de papel contact transparente.
01 pasta de plástico com elástico 2 cm de largura (para
guardar atividades em folha e enviar avaliações)
01 kit do artista (folhas decoradas)

✓ 01 pote de tinta acrílica metálica amarela (para
atividade de arte).
✓ 01 chamequinho (folha A4 verde) (para atividade de
arte).
✓ 01 caixa de tinta puff (tinta para tecido expansível) (para
atividade de arte).
✓ 01 fita dupla face
✓ 01 pincel marcador permanente grosso.
✓ 01 estojo de canetinhas hidrocor pequeno (12 cores)
✓ 01 capa de almofada lisa para ser pintada, cor branca ou
creme (para confecção de lembrança)
✓ Enchimento de almofada pronto (mesmo tamanho da
capa) (para confecção de lembrança)
✓ 01 porta-retrato em MDF com porta-lápis, para foto
10x15cm; altura:20cm; largura 8cm (para confecção de
lembrança)

3º Trimestre:
✓ 02 metros de TNT colorido (para confecção de
fantasias e trabalhos individuais)
✓ 01 dúzia de pregadores de madeira

2º Trimestre:

OBSERVAÇÕES
●
●
●

Início das aulas: 30/01/2019.
Agenda Escolar, própria do SAFA, entregue gratuitamente na primeira semana de aula. É de
uso obrigatório.
Fica a critério do responsável a entrega do material por: a) trimestre; b) anual; ou c) pagamento
de taxa.
a) A entrega de material deverá ser feita no dia 24/01/19 e 25/01/19, nos horários de 7h30 às 12h e
13h30 às 18h. ENTREGA NO PERÍODO EM QUE O ESTUDANTE ESTÁ MATRICULADO.
b) Caso opte por pagamento da taxa, serão 2 parcelas de R$ 150,00. Esse valor inclui a aquisição
de 3 (três) livros do Projeto Literário SAFA.
c) Para quem opta em adquirir os 3 livros será enviado a relação dos títulos na primeira semana de
aula.

