
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022
ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO

MATERIAL DE CLASSE
Material Quantidade
Apontador plástico com depósito 02
Bloco de desenho A4 branco 140g/m2 02
Bloco criativo – Creative Paper (papel não reciclável) 01
Borracha macia (Faber Castell) 03
Caderno brochurão com capa dura de 50 folhas (grande) 01
Caderno brochurão com capa dura de 100 folhas (grande) 01
Caixa de lápis de cor com 24 unidades (-Faber BIC, Castell ou Maped) 01
Cola em bastão 40 g 01
Cola branca Tenaz 110g 02
Contact (plástico autoadesivo transparente 1 metro) 01
Estojo grande com zíper (2 divisões) 01
Fita crepe grossa 48mm x 50mm 01
Folha de EVA 01
Folha de EVA com glitter – cores sortidas 02
Folha de EVA decorado 01
Folha de sulfite branca (Chamequinho ou Report A4 210x297 mm–75 g/m2 500 folhas
Gibis novos 02
Jogo simples (exemplo: Jogo da memória, monta tudo (poucas peças, quebra cabeça ou outro) 01
Lápis para lição (Faber Castell) 06
Pasta plástica fina A4 - azul 01
Pote de massinha para modelar (Utiguti/SOFT) ou similar 500 g 02
Kit molde para massinha 01
Saco plástico (grosso) tamanho ofício 30
Tesoura sem ponta com o nome do aluno gravado (sugestão -Mundial) 01
Pacote de bexigas pequeno nº 09 01

*Alguns materiais para trabalhos e projetos serão solicitados durante o ano de acordo com a necessidade.

ARTE – MATERIAL DE CLASSE
Caixa de pintura guache com 12 cores 01
Pacote de perfex  (para aulas de pintura) 01
Camiseta tamanho de adulto lisa - para aulas de pintura 01
Pincel macio nº 2 ou 10 01
Pincel rolinho pequeno 01
Tela para pintura branca -18 cm x 25 cm 01

MATERIAL NA MOCHILA
Estojo + escova dental + creme dental + toalha de rosto pequena infantil com identificação do
aluno (deve ser trocada diariamente) – no caso do Integral

01

Guardanapo de tecido para lanche com identificação do aluno 01
Lancheira com identificação do aluno 01
Mochila de rodinha 01

LÍNGUA PORTUGUESA – LIVROS PARADIDÁTICOS
No início das aulas será enviada uma circular com os nomes dos livros paradidáticos que serão
adotados em 2022.

02



Para as aulas de Ritmo e expressão:
Calça/bermuda de helanca/ shorts saia do uniforme, camiseta ou regata do uniforme e sapatilha
Para as aulas de Judô:  Kimono branco (com logo do Colégio).

Observações:

✔ Todos os materiais e uniformes deverão ter o NOME COMPLETO DO ALUNO;

✔ Não nos responsabilizamos por materiais e uniformes perdidos;

✔ Respeitar quantidades medidas indicadas para os materiais, pois tais indicações têm objetivo

pedagógico;

✔ A marca do material é SUGERIDA, pois na prática a durabilidade é melhor, mas a escolha fica ao

critério  do responsável.

UNIFORME ESCOLAR
1. CARY SPORTS:
Horário de funcionamento: 
Segunda à sexta - 09h-13h e das 14-18h
Sábado: 9h  - 13h
Loja física: Rua Dona Maria de Camargo, 242/292 
Referência: próximo ao Hospital Planalto  e Subprefeitura de Itaquera.
Loja Online: https://www.carysportonline.com.br/departamento/6309/07/afam 
Trabalha com pronta entrega.
Telefone: (11) 99995-2237
 
2. BHD UNIFORMES:
Atendimento: Horário comercial
Plantões de vendas e tomada de encomenda no Colégio, em dias anunciados. 
Atendimento na fábrica: Rua Barra do Rio Abaixo, 51 - Jardim das Rosas.
Aceita cartão de crédito e parcela até 2 x (a partir de R$ 300,00).
Aceita PIX e dinheiro (desconto de 5% nessas modalidades).
Encomendas: prazo de 15 dias para a entrega.
Telefone: (11) 91323-3101

https://www.carysportonline.com.br/departamento/6309/07/afam

