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COLÉGIO PRESBITERIANO DE GUARULHOS  
EDUCAÇÃO INFANTIL – ENSINO FUNDAMENTAL – ENSINO MÉDIO  

EDUCANDO COM AMOR 
 
 

 

Lista de Material: 1°Ano (ENSINO MÉDIO) 
 
 

Materiais de uso coletivo: Materiais de uso pessoal:  
(deverão ficar com aluno) 

 
• 500 Folhas de sulfite branca 

 
• 100 Folhas de sulfite colorida 

 
• 02 Folhas de E.V. A simples 

 
• 02 Folhas de E.V. A com gliter 

 
• 02 Folhas de E.V. A felpudo 

 
• 02 Folhas de E.V. A com desenho 

 
• 06 Envelopes grandes brancos 

 
• 01 Papel cartão 

 
• 02 Folhas de Color set 

 
• 02 Folhas de papel crepom 

 
• 02 Cartolinas (cores claras) 

 
• 01 Folha de papel pardo 

 
• 03 Bastões de cola quente fino 

 
• 03 Bastões de cola quente grosso 

 
• 02 Folhas de camurça 

 
• 01 Durex pequeno 

 
• 01 Rolo de fita dupla face 

 
• 01 Fita crepe 

 
• 02 Folhas papel crepom 

 
• 10 folhas de papel cansom 180gr 

 
• 03 Folhas papel vegetal 

 
• 01 Folha papel laminado 

 
• 01 Caixa de tinta guache 

 
• 01 Tinta acrílica (cor opcional) 

 
• 01 Tinta de tecido (cor opcional) 

 

 
 

 

• 01 Apontador com deposito 
 

• 03 Canetas (azul-preta e 
vermelha) 

 

• 05 Lápis preto n° 02 
 

• 02 Borrachas macias 
 

• 01 Compasso 
 

• 01 Minidicionário de inglês 
 

• 01 Minidicionário de espanhol 
 

• 01 Minidicionário de português 
 

• 02 Tubos de cola líquida branca 
 

• 01 Tubo de cola bastão 
 

• 01 Tesoura sem ponta 
 

• 01 Régua de 30cm 
 

• 01 Caixa de lápis de cor 
 

• 01 Pincel médio 
 

• 01 Fita corretiva 
 

• 01 Caderno de desenho grande 
 

• 01 Caneta marca texto 

OBSERVAÇÃO: 

Os responsáveis pelo aluno deveram verificar os materiais pessoais e realizar a reposição sempre que necessário. 

Se desejar, o aluno poderá utilizar fichário ou caderno de 10 matérias. 

Todos os materiais deverão conter nome completo e série do aluno, para evitar extravio. 

Não será permitido o uso de corretivo líquido. 
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