ESCOLA DE ARTE CRIATIVA TOULOUSE-LAUTREC
LISTA DE MATERIAIS - 1º ANO - 2018
Conforme comunicado no informativo de matrículas, segue abaixo a lista dos materiais, que deverão
ser entregues no primeiro dia de aula de 2018.
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DESCRIÇÃO
Caderno brochurão 100 folhas – capa dura – SEM DESENHOS NAS FOLHAS
Bloco de papel canson cor pérola A3
Estojo de zíper com TRÊS REPARTIÇÕES
Lápis pretos nº 2 (FABER CASTEL)
Apontador com depósito
Caneta futura preta ponta porosa
Borrachas macias
Tesoura sem ponta com NOME GRAVADO
Tubos de cola pequenos
Caixa de lápis aquarela
Estojo de canetinhas - 12 CORES (PILOT COLOR)
Caixa de giz de cera GROSSO E PEQUENO – 12 CORES
Caixa de giz pastel – 12 CORES
Caixa de cola colorida – 6 CORES (ACRILEX)
Massa de modelar – 12 CORES – Acrilex Soft
Folhas de papel SULFITE COLORIDO
Folhas de papel SULFITE BRANCO
Folhas de papel SULFITE 40
Pacote de papel colorido (FILIPINHO COLOR)
Folhas de papel color set – cor a escolher
Folha de papel color set preta
Folha de lixa fina preta
Pinceis chatos - Nº4; Nº12, Nº18
Paninhos tipo Perfex
Pasta polionda de 3 CM VERMELHA
Pasta polionda grossa de 5,5 CM AZUL
Pasta plástica fina com elástico AZUL (BIBLIOTECA)
Pasta com trilho de plástico TRANSPARENTE (VAI - VEM)
Pasta catálogo preta com 50 folhas de PLÁSTICO GROSSO (MÚSICA)
Tubo de tinta acrílica (QUALQUER COR)
Pote de tinta guache grande (escolher uma cor: vermelho, amarelo, preto, branco, verde
ou azul)

01

Régua de 15 cm

Todo material deverá ser etiquetado com o nome do aluno, escritos com letra de forma bastão maiúscula
legível, inclusive os itens individuais, como: lápis, lápis coloridos, canetinhas, giz de cera, giz pastel, borrachas.
1.
2.
3.

Durante o ano algum material específico poderá ser pedido de acordo com a necessidade dos projetos
desenvolvidos em sala ou para reposição do material do aluno.
Consta na lista de materiais algumas indicações de marcas específicas, isso porque como manuseamos todo o
material anualmente, acreditamos na qualidade e consequente maior durabilidade do material especificado.
O livro didático de Língua Portuguesa adotado para 2018 estará à venda na Livraria e Papelaria Mendonça
e as apostilas de outras disciplinas serão vendidas na escola no início das aulas.

Livro adotado de Língua Portuguesa 1º ANO:
1. Presente Língua Portuguesa 1 / Projeto Presente
Débora Vaz, Elody Nunes Moraes e Rosangela Veliago
Editora Moderna

