
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 1º ANO 
Um novo conceito de Educação na Cidade de Guarulhos! 

 

 

 

 01 Caderno de Caligrafia horizontal, capa verde da 

Tamayo 

 03 Cadernos de capa dura grande de brochura (96 

Folhas) 

 01 Jogo de Canetas Hidrográficas (12 Cores) 

 01 Caixa de Lápis de cor (24 Cores) 

 01 Caixa de Giz de cera retrátil 

 02 Lápis pretos nº02 

 02 Borrachas branca  

 02 Pacotes de sulfite A4 com 500 Folhas  

 01 Pacote de papel colorido ecocores  

 01 ábaco fechado escolar 

 01 Tinta Guache com 12 cores  

 01 pacote de papel ecocores moldura 

 01 Pote de Massinha grande  

 Forminhas para brincar de massinha  

 01 Metro de Contact transparente  

 02 Gibis  

 01 Caneta Retroprojetor 

 01 Cola TecBond 

 01 Dúzia de botões coloridos  

 01 Fita de cetim 10mX10mm qualquer cor  

 10 Placas de EVA (Marrom, amarelo, verde, azul, 

lilás, bege, laranja, 2 de brilho 

 01 Papel Felpudo  

 01 Agenda de sua prefência  

 01 Estojo com três divisórias  

 01 tesoura sem ponta  

 02 Colas Bastão 

 01 Cola Líquida  

 01 Píncel nº18 

 01 Pasta transparente azul fina  

 01 Revista para recorte  

 01 Jogo educativo (ex: Cores, Formas, quebra-

cabeças, memórias, letras) que a criança goste  

 
 

 

AULAS EXTRACURRICULARES 
Uniforme esportivo para todas as modalidades. 
Uso obrigatório do Kimono azul para o Judô. 
Uso obrigatório do Collant rosa/regata, meia calça rosa e faixa do cabelo rosa para Ballet. 

 
 

HIGIENE PESSOAL 
01 Escova de dente com protetor ( a troca será realizada de 3 em 3 meses) 
01 Creme Dental. 
01 Sabonete Lı́q uido OBSERVAÇÕES: 

02 Caixas (grande) de lenço de papel 
02 Pacotes de lenço umedecido 
01 toalhinha para escovação Meninos : Azul 
01 toalhinha para escovação Meninas: Vermelho 

Todo material deverá ser etiquetado com o nome do aluno. 
-Alguns materiais de artes, culinária e laboratório serão solicitados 
de acordo com a necessidade e com antecedência. 

 

                       

                          
 

Visite o site acessando o QRCode que o 

direcionará à Lojinha do Bonvenuto, com 

Kits Personalizados.  


