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  2019 Lista de Material Escolar 
                              Ensino Fundamental I – 1º Ano 

01 - Apontador com depósito. 
01 - Ábaco com 100 bolinhas. 
01 - Borracha com capinha. 
01- Cola branca 110g. 
06 - Colas em bastão. 
01 - Caderno universitário brochura/96 folhas/capa dura – cor azul. 
01 - Caderno de desenho A4 – brochura/sem margem/ 50 folhas - encapado na cor vermelha. 
01 - Caixa de canetinhas hidrocor 24 cores. 
01 - Caixa de lápis de cor 24 cores. 
01 - Caixa giz de cera – 12 cores (curto). 
01 - Pote plástico c/ tampa – tamanho de caixa de sapato – p/guardar materiais pessoais da criança. 
01 - Caixa de massa para modelagem com 12 unidades. 
01 - Estojo com 3 divisórias. 
06 - Lápis preto triangular. 
01 - Rolo para pintura (pequeno/espuma). 
02 - Rolos de papel crepom – na cor branca. 
01 - Tela para pintura tamanho 30 cm X 20 cm. 
30 - Folhas de cartolina branca – tamanho ofício. 
05 - Folha de papel cartão – cores variadas – tamanho ofício. 
01- Pacote de folha sulfite – 100 folhas (colorido).  
01- Bloco de papel Canson A3 (140g/m² branco 20fls.) 
01- Bloco de papel Canson A4 (140g/m² branco 20fls.) 
01 - Jogo pedagógico. 
01 - Pasta fina de polipropileno com elástico (Uso diário com nome). 
01 - Gibi da TURMA DA MÔNICA. 
05 - Placas de EVA – cores variadas – sendo 3 lisas e 2 estampadas – tamanho cartolina. 
15 - Sacos plásticos sem furos. 
10 - Saquinhos tipo ZIP. (Tamanho aproximado 15x18) 
01 - Pincel chato 815 no 12. 
01 - Caixa de tinta guache 6 cores. 
01 - Caneta grifa texto (amarela ou verde). 
03 - Tubos de tinta acrílica nas cores: 1 vermelha, 1 amarela e 1 azul. 
01 - Tesoura pequena sem ponta com o nome gravado - tipo MUNDIAL. 
01 - Camiseta grande, usada, identificada na barra ou 1 avental, (utilizado para trabalhos com tinta). 
10 - Folhas de color set tamanho ofício (Cores variadas). 
02 - Rolos de fita crepe. 
01 - Pacote de Lumi paper. 
01 – Pacote de sulfite A4– 100 fls. 
01 – Pacote de avental descartável manga longa (obrigatório nas aulas de laboratório). 
01 - Kit de baldinho de plástico (simples de praia). 
30 - Cm de tecido tricoline estampado. 
30 - Cm de tecido tricoline liso. 
 
Revistas para recorte  
 

• Serão pedidos, através da agenda, 2 livros de literatura para a Roda de Biblioteca (1º e 2º semestre). 
• Todo material deve ser etiquetado com nome (exceto papéis, revistas) e entregue à professora, no 2º dia de aula.   
• Os materiais didáticos (livros e cadernos) deverão ter capa plastificada, transparente (contact). 

Material de higiene pessoal 
01 - escova dental com capa (repor quando necessário)  
01 - creme dental (repor quando necessário) 
 

Obs.: O material de higiene é de uso exclusivo do aluno, devendo permanecer dentro da mochila. 


