
LISTA DIDÁTICA - PEDAGÓGICA

ENSINO FUNDAMENTAL 1º Ano

02 folhas Papel laminado 05 unidades Envelopes brancos

02 unidades Caderno brochurão 96 folhas 01 caixa Massa de modelar

04 folhas Crepom parafinado (2 vermelho, 2 verde) 01 caixa Gizão de cera

03 unidades Colas bastão fina 01 unidade Fita lacre  transparente

01 caixa Material dourado pequeno 01 pacote Papel A4 (40kg)

01 unidade Fita dupla-face fina 02 unidades Cola branca (90 gramas)

01 unidade Cola de isopor 01 unidade CD virgem

04 unidades Sacos para presente (tam. Grande 50x30) 01 pacote Laço pronto grande

01 unidade Dedal de lantejola( estrelinha) 02 caixas Lápis de cor Edificado na fé, contruindo

01 caixa Lápis hidrocor com 12 cores 01 folha Contato colorido o presente, contemplando

01 unidade Tesoura sem ponta com nome gravado 01 peça Fita de cetim fina o futuro
01 unidade Régua com 20 cm Materiais que devem ficar em casa e na bolsa.

03 unidades Cartolina colorset (preta, marrom,amarela) 04 unidades Borrachas grandes

02 unidades Gibs 10 unidades Lápis grafite

01 unidade Caderno de desenho 01 unidade Estojo com ziper

02 folhas EVA auto brilho 02 unidade Lapiseira

02 folhas EVA liso 01 unidade Copo ou garrafa para uso pessoal
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LISTA DIDÁTICA - PEDAGÓGICA

ENSINO FUNDAMENTAL 2º Ano

05 unidades Borrachas brancas sem ser ponteira 04 unidades Sacos para presentes grande

02 unidades Cadernos brochurãoc/ 60 folhas 01 unidade Cola universal (pegamil)

01 unidade Cola branca 90 gramas 05 unidades Cola  quente bastão (grossa)

01 unidade Caixa material dourado 01 unidade Fita lacre

01 pacote Chamequinho colorido 01 pacote Laços para presente (grande)

04 unidades nvelopes (brancos tam, oficio) 02 unidades Pastas de classificadores 

04 unidades Papel EVA (2 auto brilho  e 2 lisos) 01 unidade Silicone cola liquida

02 unidades Papel crepom parafinado (azul e amarelo)                 Materiais que ficam no estojo ou bolsa do aluno: Edificado na fé, contruindo

50 centímetros Feltro 01 unidade Lapiseira o presente, contemplando

02 unidades CD virgem 01 unidade Copo ou garrafinha p/ uso pessoal o futuro
01 peça Fita de cetim nº 5 01 unidade Tesoura sem ponta

05 unidades Lápis grafite 01 caixa Hidrocor com 12 cores

01 unidade Pincel nº 14 01 caixa Lápis de cor com 12 cores

01 pacote Papel cartão 120 gramas 01 caixa Giz de cera

01 pacote Lantejoulas 01 unidade Régua  de 20 cm

01 unidade Caderno de desenho 01 unidade Cola bastão

01 pacote Papel colorido (offipinho color)

02 caixas Tinta guachem (1 pra casa)
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LISTA DIDÁTICA - PEDAGÓGICA

ENSINO FUNDAMENTAL 3º Ano

01 unidade Cola branca 90 gramas 01 caixa Material dourado (inividual)

01 unidade Brochurão c/ 96 folhas 01 pacote Flores para aplique (M) 

01 unidade Estojo com zipper completo 01 unidade Pincel nº 14 achatado

01 pacote Chamequinho colorido 01 unidade Cola de silicone

01 unidade Tesoura sem ponta 01 unidade Bastão de cola quente (G)

01 pacote Papel cartão 120 gramas 01 unidade Régua 30 cm.

04 unidades Envelope branco 04 unidades Sacos para presente (50x30) transparente Edificado na fé, contruindo

02 unidades Caneta (azul e preta) 01 caixa Massa de modelar o presente, contemplando

01 unidade Caderno brochurão 48 fls 01 unidade CD virgem o futuro
1/2 metro DRA xadrez (vermelho ou verde) 01 caixa Lápis de cor c/ 12 cores

01 pacote Laços prontos (tamanho grande) 01 caixa Lápis hidrocor com 12 cores

04 unidades Classificadores de plástico 01 unidade Caderno de desenho

02 folhas EVA alto brilho 1 - desenhada 1 01 peça Fita de cetim Nº 2 ou fitilho

01 folha Papel 60 kg 01 caixa Tinta guache

01 unidade Tabuada 01 unidade Fita dupla face
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ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO

01 unidade Material dourado pequeno

04 unidades Caderno grande com 48 folhas 01 metro DRA liso

01 pacote Chamequinho 02 caixas Lápis de cor com 12 cores

01 caixa Lápis hidrocor (12 cores) 01 pacote Laços prontos (tam. G)

01 unidade Estojo escolar (lápis, borracha, canetas, cola 02 folhas Cartolina colorset

tesoura sem ponta) 02 unidades Cola branca 90 gramas

01 conjunto Réguas (compasso, esquadro e transferidor) 01 unidade Cola universal (tekcouro) Edificado na fé, contruindo

01 unidade Caderno de desenho grande 01 unidade EVA simples o presente, contemplando

01 pacote Papel cartão 120 gramas 10 unidades Envelopes saco tam oficio (branco) o futuro
05 unidades Sacolas para presente 50 X 40 01 unidade Cola de silicone

01 unidade Pincel nº 14 (chato) 05 unidades Bastões de cola quente fino

01 unidade CD virgem 01 pacote Bexiga

02 caixas Gizão de cera 01caixa Tinta guache

01 unidade Durex fino tranparente 01 unidade Fita lacre metalizada

01 unidade Folha  de EVA auto brilho 01 pacote Offpinho A4

01 unidade Fita dupla face 01 unidade Durex colorido

01 unidade Tabuada 01 pacote Flores para aplique EVA (média)

01 unidade fita lacre transparente 01 folha Papel 60 kg

02 folhas Papel 40 kg
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ENSINO FUNDAMENTAL 5º Ano

01 unidade Material dourado pequeno  50 centimetros DRA 

04 unidades Caderno grande com 48 folhas 10 unidades Envelopes saco tam oficio branco

01 pacote Chamequinho 02 caixas Lápis de cor com 12 cores

01 caixa Lápis hidrocor 01 unidade CD virgem

01 unidade Estojo escolar (lápis, borracha, canetas, cola 01 folha Acetato transparente

tesoura sem ponta) 01 pacote Laços prontos (tam. G)

01 conjunto Réguas (compasso, esquadro e transferidor) 01 unidade Tabuada

05 unidades Sacolas para presente 50x40 (tranparente) 01 unidade Cola universal (pegamil)

01 unidade Pincel Nº 14 02 unidade Cola branca 90 gramas

01 unidade Cola de silicone 05 bastões Cola quente (fina) Edificado na fé, contruindo

01 pacote Florzinha de aplique (EVA média) 01 unidade Caderno de desenho grande o presente, contemplando

01 folha EVA metalizado 01 folha EVA auto brillho o futuro
01 pacote Papel cartão 01 caixa Tinta guache

01 unidade Imã 02 folhas Papel 40 kg

02 caixas Gizão de cera 01 pacote Offpinho A4

01 unidade Fita lacre metalizada 01 unidade Fita dupla face

01 unidade Fita lacre transparente 01 pacote Bexiga

02 unidades Durex transparente 1 - colorido 1 01 folha Papel 60 kg
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