LISTA DE MATERIAIS 2019
UNIDADE CORREIA LIMA
ANOS INICIAIS - 1º ANO

Trazer os materiais no 2º dia de aula, 20/02 (quarta-feira).
02 cadernos universitários padrão Farroupilha;
01 estojo grande com 3 divisórias;
01 caneta posca (cor a escolher);
01 conjunto de canetas hidrocor ponta fina (12 cores)*;
01 caixa de lápis de cor ponta grossa (12 cores)*;
01 conjunto de giz de cera curto (15 cores);
03 lápis pretos sextavados nº2*;
02 borrachas brancas*;
01 apontador com depósito*;
01 tubo de cola branca 100g;
02 tubos de cola bastão 40g*;
01 tesoura pequena com ponta redonda (de boa qualidade)*;
01 caixa de Base Dez (Material Dourado de madeira) – 62 peças;
01 caixa de cola glitter (cor a escolher);
01 caixa de cola colorida;
02 caixas de massinha de modelar soft (12 cores);
01 pacote de palitos de picolé – sem cor (para Artes Visuais);
02 revistas de passatempo Picolé;
02 revistas em quadrinhos;
01 pasta catálogo – 20 sacos plásticos, capa em PP (para Música);
01 pasta com elástico AZUL – fina;
01 pasta com elástico VERMELHO – fina;
02 pacotes de color set A4 – gramatura 120;
01 folha de papel vegetal tamanho grande (para Artes Visuais);
01 envelope A3 (para Artes Visuais);
20 envelopes pardos A4 (para envio de materiais individuais às famílias);
01 garrafa para água 300ml (identificada) - trazer diariamente dentro da mochila.

Observações:


Identificar todos os materiais (inclusive lápis, canetinhas, giz de cera, borrachas,
apontador, tesoura e colas);



Colocar o nome do estudante nas capas dos livros, cadernos e pastas;



Observar o tamanho indicado de cada material;



Poderão ser solicitados materiais complementares durante o ano letivo, dependendo dos
projetos;



Usar uniforme diariamente. Para identificação, sugerimos bordar o nome do estudante ou
identificá-lo com uma caneta permanente;



Colocar no estojo os materiais com *;



Repor o material do estojo ao longo do ano letivo, sempre que houver necessidade.

