
Colégio Evangélico Panambi 
 

Lista de Material 
1º ano / 2020 

 
Materiais que não precisam ser identificados: 

 
50 Folhas duras A4 (180 g/m²) 
20 Folhas A3 coloridas (credex 60) 
50 Folhas coloridas A4 
01 Pacote de papel colorido (criativo) 
01 Pacote de folha A3 (credex branca) 
02 Folhas de EVA (Marrom) 
02 Folhas de EVA (especial) 
04 Rolos de Crepom (01 verde, 01 amarelo e 02 cores quaisquer) 
 

Materiais que precisam ser identificados: 
 
01 Caixa de lápis de cor (24 cores)  
04 Lápis pretos 
01 Apontador 
02 Borrachas (sem enfeite)  
01 Tubo de cola glitter 
02 Tubos de cola 
01 Cola bastão 
01 Tesoura escolar (sem ponta e enfeite)  
01 Caixa de cola colorida 
01 Caixa de giz de cera pequeno 
01 Estojo de canetas hidrocor (ponta fina) 
01 Caixa de pintura a dedo 
01 Pincel chato (nº12) 
01 Caixa de massa de modelar (soft) 
01 Pote para guardar a massa de modelar 
01 Tela para pintura (20cmx40cm) 
01 Livro de História 
01 Gibi 
01 Caixa de camisa encapada 
01 Camiseta velha para pintura (tamanho adulto) 
01 Guardanapo de tecido para hora do lanche (30cmX30cm) 
01 Mochila grande (que caiba, no mínimo, um caderno e um livro além de outros materiais) 
05 Cadernos grandes sem espiral (80 folhas- Alfabeto, atividades, inglês, música e religião) 
02 Pastas com elástico- temas/livro (1 fina e 1 grossa) 
03 Estojos grandes com zíper ( para guardar canetas, lápis de cor, lápis de escrever, borracha e giz de cera) 
01 Caixa de Material Dourado Individual- Base Dez (111 peças- em madeira) 
01 Foto 3x4 (atual) 
 
Identificar a CAPA do livro e dos cadernos com o nome completo e ano. 
 

 Anglo Sistema de Ensino - Caderno Multidisciplinar  
 Anglo Sistema de Ensino – Caderno de Lingua Inglesa  
 Projeto MenteInovadora + Kit de apoio. 

 
ATENÇÃO: A venda de livros será feita na Biblioteca do dia 20/01/2020 até o dia 12/02/2020. O 
pagamento do material poderá ser feito em até 8x sem acréscimo no cartão de crédito. 

OBSERVAÇÕES:  Os alunos do 1º ano deverão acompanhar os pais no dia 14/02/2020, das 17h às 18h para 
trazer o seu material, conhecer a professora e a sala de aula. Nesse dia entregar a foto 3x4 atual. 

Início das aulas: 17/02/2020  
Horário: 13h15min às 18h 
Uso do uniforme escolar:  

 A cor oficial do uniforme é “vermelha” e será usada em TODAS as atividades oficiais da Escola. 
 As cores “preta” e “cinza” são consideradas cores secundárias do uniforme. 
 O uso é obrigatório nas dependências da Escola, conforme descrito no regimento escolar, seja no 

turno da manhã ou tarde, na educação física, nas apresentações e viagens. 


