
 

         

                Lista de Materiais 1º e 2º Ano/ 2021 - Ensino Fundamental I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

Colégio Adolfo Wessel Kareluxe 
Av. General Newton Estilac Leal, 1678 cidade das Flores – Osasco – SP Fone: 

(11) 3608-0795 – 3695-0490 

Material de Classe (Não é necessário anotar nome) 

01 Pincel nº 14 
02 Potes de Massa de Modelar 500g 
01 Caixa de guache 
04 Refis de cola quente (sendo 2 grossos e 2 finos) 
04 Folhas de papel EVA com gliter cores variadas 
02 Gibis novos 
04 Folhas de papel EVA felpudo nas cores: branco, rosa, azul, verde) 
01 Pacote de papel dobradura colorido 
04 Folha de color set nas cores: preto, vermelho, amarelo, azul 
01 Tubo de cola grande branca para artes 
01 Tubo de cola bastão para artes 
300 Folhas de sulfites branca. Marcas sugeridas: Ripax, Seninha, Chameguinho ou report.. 
04 Envelopes A4 branco 
 
 

Material de Uso Individual (Anotar nome em todos os itens, inclusive lápis de cor) 
01 caixa de giz de cera 
01 metro de plástico grosso azul pra forrar a carteira 
01 cola branca grande 
01 tudo de cola bastão 
01 Ábaco 
01 kit alfabeto móvel 
01 Estojo  
01 caixa de lápis de cor (12 ou 24 cores) 
04 lápis de escrever nº 2 
01 borracha 
01 cola grande branca 
01 Pasta catalogo preta com 20 plásticos  
01 Caderno de desenho 49 folhas grande, capa dura, brochura  
02 Tubos de colas bastão 
01 Mochila de costas – sem rodinhas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INÍCIO DAS AULAS 
25/01/2021 

 

Orientações Importantes 
 O período para entrega do material de classe será de 18 à 22/01/2021  “Favor identificar a sacola com nome do 

aluno e série”. Não precisa anotar nome no material de uso de classe. 
 Anotar nome em todos os materiais de uso individual do aluno bem como nas peças do uniforme, lancheira e mochila. 
 Em caso de desistência não haverá devolução do  material de uso de classe, apenas individual. 
 Na mochila permanecerá apenas: a necessarie, a agenda escolar e a garrafa de água ou squeeze e o material do do dia. 
 Se houver necessidade de outros materiais, serão pedidos no decorrer do ano. 
 Os materiais de 2020 que estiverem em bom estado poderão ser reaproveitados.  

Obs: * O(a) irmão(ã) deverá ter seu material  completo e individual.  
* O aluno só poderá iniciar as aulas com material completo.  
 

 
 

 

05 Cadernos capa dura grande 49 folhas brochura 
01 Livro de história infantil para a idade 
01 lancheira (se desejar, temos cantina) 
01 nécessaire caso necessário para escovação (uma toalha de 
mão, uma escova de dente , um creme dental, uma squeeze ou 
garrafinha de água) 
01 Jogo de canetinhas 12 cores 
01 Flauta Doce Germânica Yamanha (a partir do 2º ano)  
01 apontador com depósito 
01 tesoura sem ponta  
01 Avental plástico para aula de artes 
01 Pasta Polionda c/elástico azul fina 
Importante: Os cadernos deverão ser brochura, capa dura azul 

ou serem encapados com plástico azul e identificados com 
nome e série do aluno. 

 


