Associação Brasileira das Franciscanas de Agudos
Instituto Nossa Senhora do Sagrado Coração
Rua Joaquim Rondina, 293 – Centro – Agudos/SP
CNPJ 43.138.429/0005-86 -Fone: 14 3262-8890

LISTA DE MATERIAL – 2019
Educação Infantil I
01 apontador
01caixa de fósforos
03 colas coloridas
02 caixas de pintura a dedo
02 caixas de massa de modelar
02 tubos de cola branca
01 tesoura sem ponta
01 pasta de arquivo branca para anexar trabalhos
01 livro de estória com gravuras grandes e pouca escrita
03 pacotes de lantejoulas GRANDES
01 estojo com canetinhas coloridas hidrográficas Faber Castell
02 fitas crepe 3M
03 placas de EVA colorido
02 sacos plásticos duros transparentes para anexar trabalhos
01 pacote de palito de sorvete
01 caixa de garfinho de madeira para colagem
01 criative paper lumine
03 cola auto relevo tridimensional
01 folha de papel dobradura
01 folha de papel color 7
03 tubos de cola com gliter
03 refis de cola quente fina
01 pincel nº 10
01 pasta polionda 3,5cm (amarela)
01 revista velha para recorte
Sobras de lã
01 balde de praia
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
02 pastas de dente
01 toalha de mão com nome
01 escova de dente com caixinha
OBS: TODO MATERIAL ESCOLAR DEVE TRAZER O NOME E A SÉRIE DA CRIANÇA, O MESMO
ACONTECENDO COM RELAÇÃO À MOCHILA, UNIFORME , ETC.
TRAZER DIARIAMENTE UMA MOCHILA COM UMA TROCA DE ROUPA.
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LISTA DE MATERIAL - 2019
Educação Infantil II
03 refis de cola quente fina
01 estojo
02 borrachas brancas
02 apontadores com depósito
01 caixa de lápis de cor grande(Faber Castell)
01 jogo de canetinhas coloridas (12 cores – Faber Castell)
02 caixas de pintura a dedo
02 tubos de cola branca grande(90 g)
01 tesoura sem ponta
01 pincel nº 10 (grande)
03 tubos de cola colorida
02 tubos de cola com glitter
02 tubos de cola auto relevo tridimensional
02 caixas de massa de modelar
01 pacote de lantejoulas(GRANDES)
01 caixa de palitos de fósforo
01 caderno brochurão capa dura (96 folhas)
01 pasta polionda 3,5 cm (amarela)
01 pasta de papelão com grampo (amarela)
50 palitos de sorvete
02 folhas de plástico duro
01 folha de papel crepom
01 folha de cartolina laminada
01 folha de papel cartão
01 cartolina dupla face
01 folha de dobradura
01 pacote de bloco criativo (Romitec ou Filipinho)
100 folhas de papel sulfite branca
100 folhas de papel sulfite colorido
02 placas de E.V.A.
01 revista velha para recorte
01 livro de estória infantil
02 fita crepe 3M, sobras de lã
01 avental para pintura
01 balde de praia com pá
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
01 escova de dente, 01 creme dental dentro de um pote com, 01 toalha de mão
com nome
OBS: TODO MATERIAL DEVE TRAZER O NOME E A SÉRIE DA CRIANÇA, O MESMO
ACONTECENDO COM RELAÇÃO À LANCHEIRA, MOCHILA, UNIFORME ETC...TRAZER
DIARIAMENTE UMA TROCA DE ROUPA NA MOCHILA.
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LISTA DE MATERIAL – 2019
1º Ano do Ensino Fundamental
01 caderno brochurão com 96 folhas capa dura
01 estojo com zíper
01 pasta ´polionda 3,5 cm
01 tesoura sem ponta
01 caixa de massa de modelar
01 caixa de gizões de cera com 12 unidades
04 borrachas
06 lápis tipo 2B
02 apontadores com depósito
01 caixa de lápis de cor com 12 unidades
01 caixa de canetas hidrográficas Pilot Color 850 com 12 unidades
03 tubos de cola grande (110g)
03 pacotes de Criative Paper Lumine90 gramas A4 com 5 cores
03 folhas de EVA (uma folha de cada cor)
01 folha de papel pardo
01 pincel nº 10 e 01 pincel nº 12 (ambos com cabo amarelo)
01 pote plástico com tampa (tamanho de uma caixa de sapato grande)
01 rolo de fita crepe
03 potinhos de glitter (qualquer cor)
01 caderno de desenho capa dura grande (96 folhas)
01 tela 30x40
01 rolo pequeno de barbante
02 pacotes de lantejoulas tamanho grande
02 blocos para desenho com 20 folhas cada (gramatura 120)
03 pacotes de sulfite chameguinho
01 pasta catálogo com 20 sacos plásticos
SUCATAS: forminhas de brigadeiro, pratinhos descartáveis, copos
descartáveis (180 ml ou maior), 05 prendedores de roupas, 02 metros de
fita de cetim, 01 pacote de perfex, 01 pacote de palitos de sorvete, 10
sacos plásticos transparentes para sulfite, 05 prendedores de papel
Binder Clips para 30 folhas, 01 revista, 01 gibi
OBS: Todo material deverá ser etiquetado com o nome completo da
criança. Tintas e livros de estória serão solicitados por meio da agenda
do aluno logo nas primeiras semanas de aula.
LIVRO DE CALIGRAFIA: Coleção Zigue – Zague - volume 1
Editora Scipione
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LISTA DE MATERIAL – 2019
2º Ano do Ensino Fundamental
01 caneta marca texto
01 caderno brochurão com 96 folhas capa dura
02 pacotes com 100 folhas de sulfite
01 pasta com elástico
01 pasta polionda nº 4
01 régua 30 cm
02 tubos de cola bastão
02 tubos de cola branca
01 tesoura sem ponta
20 sacos plásticos para sulfite
01 caixa de lápis de cor
05 lápis preto nº 2
03 borrachas
03 folhas de EVA (uma fantasia, uma glitter e uma comum)
01 estojo
01 gibi / 01 livro de literatura infantil
01 caixa de giz de cera
01 pacote de papel Criative Paper Lumine
01 caderno de caligrafia grande
01 dicionário pequeno
01 pacote de sulfite colorido
PARA AULA DE ARTE:
01 caderno de desenho grande
01 pincel nº 08 e 01 pincel nº 12
01 revista para recorte
01 fita crepe
02 apontadores com depósito
04 presilhas (macho/fêmea)
01 caixa de cola colorida
02 refis finos de cola quente
01 caixa de tinta guache
02 folhas de papel fantasia
01 perfex
OBS: Todo material deverá ser etiquetado com o nome completo da criança.
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LISTA DE MATERIAL – 2019
3º Ano do Ensino Fundamental
01 livro de literatura infantil (de acordo com a idade)
01 caderno brochurão com 96 folhas – capa dura
02 pacotes com 100 folhas de sulfite
01 pacote de papel Criative Paper Lumine
01 pasta com elástico
01 pasta polionda nº 4
01 pasta transparente com grampo
01 régua 30 cm
02 tubos de cola branca
02 tubos de cola bastão grande
01 tesoura sem ponta
20 sacos plásticos
01 caixa lápis de cor
05 lápis preto nº02
03 borrachas
01 dicionário pequeno
03 folhas de EVA (uma fantasia, uma glitter e uma comum)
01 caderno de caligrafia
02 apontadores com depósito
01 estojo
PARA AULA DE ARTE:
01 caderno de desenho grande
01 rolo de fita crepe
01 pincel nº 08
01 pincel nº 12
01 caneta marca texto
01 perfex
01 caixa de massa de modelar
01 tela 10x15
01 refil de cola quente grosso
01 gibi para recorte
OBS: Todo material deverá ser etiquetado com o nome completo da criança.
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LISTA DE MATERIAL – 2019
4º Ano do Ensino Fundamental
02 cadernos de uma matéria (universitário)
02 pacotes com 100 folhas de sulfite
01 pacote de Criative Paper Lumine
01 pasta fina com elástico
50 folhas de almaço
01 caixa de caneta hidrocor
01 régua 30 cm
02 tubos de cola branca
01 tesoura sem ponta
01 caneta azul e 01 preta
20 sacos plásticos
01 caixa de lápis de cor
01 dicionário pequeno
02 borrachas
01 gibi
01 livro de literatura infantil
02 folhas de EVA (qualquer cor)
04 lápis nº 02
PARA AULA DE ARTE:
01 caderno desenho grande com 96 folhas
01 apontador com depósito
01 caixa pequena de guache (6 cores)
01 fita crepe
01 bloco Canson A3
02 tubos de cola quente
01 pincel nº 08
01 caixa de giz de cera
01 revista para recorte
01 folha de cartolina branca
01 caixa de cola colorida
OBS: Todo material deverá ser etiquetado com o nome completo da criança.
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LISTA DE MATERIAL – 2019
5º Ano do Ensino Fundamental
01 caderno de 01 matéria
01 caneta esferográfica azul
03 lápis preto (se possível não trazer lapiseira)
01 apontador
03 borrachas simples
01 tesoura sem ponta (com bom corte)
01 régua dura e transparente de 30 cm
01 dicionário pequeno (sugerimos do ano anterior em bom estado)
01 pacote com 100 folhas de sulfite
20 sacos plásticos
Para a aula de arte
01 caderno de desenho grande
01 caixa pequena de guache
01 tubo de cola branca
01 fita crepe
03 folhas de EVA (qualquer cor)
02 pincéis amarelos nº 08 e nº 10 (marque com esmalte)
01 caixa de giz de cera
01 jogo de canetinhas
01 caixa de lápis de cor
01 pacote de criative paper
01 glitter dourado
01 glitter furta-cor
01 purpurina prata ou dourada
01 caixa de sapatos encapada (o material de arte será guardado nela)

OBS: TODO MATERIAL DEVERÁ ESTAR COM O NOME DA CRIANÇA.

