
 

Lista de Materiais 
1º ano – Ensino Fundamental I 
 

 
Início das aulas 2018 
31/01: Acolhida dos alunos novos 
01/02: Acolhida dos alunos veteranos e início do ano letivo. 

 
 

Reunião para entrega dos materiais 
Dia 30/01/2018, nos seguintes horários: 
Turmas da manhã: 07h30min.  
Turmas da tarde: 13h30min. 
Local: Salas de aula. 
 

 
Quantidade 

 
Item 

01 
Caderno de capa dura pautado (50 folhas – grande), sem estampa 
(brochura) 

01 
Caderno de capa dura pautado (100 folhas – grande), sem estampa 
(brochura) 

01 Estojo 

01 Caixa de lápis de cor com 12 cores  (Repor quando necessário) 

01 
1 apontador - 2 borrachas brancas - 2 lápis grafite nº 2 (Repor quando 
necessário) 

01 Régua de 30 cm (acrílica ou madeira). Evitar as réguas de silicone 

01 
Estojo de canetinha hidrográfica regular, com 12 cores (Repor quando 
necessário) 

01 
Tesoura sem ponta- (com o nome da criança gravado). Escolher a 
tesoura de acordo com a mão que a criança utiliza para escrever. 

01 Pasta Polionda fina com elástico 

20 Sacos plásticos (tamanho A4) 

02 
Blocos de papel criativo para corte, colagem e montagem (45 folhas) 
colorido 

01 Caixas de massa de modelar com 12 cores (evitar a super macia). 

01 Tubo de cola branca 90g (Repor quando necessário) 

01 Cola em bastão grande (Repor quando necessário) 

02 
Potes de tinta guache nas cores VIOLETA e MARROM (1 pote de cada 
cor) 

01 Tubo de cola colorida dimensional 3D 

300 Folhas de papel sulfite (tamanho A4). 



 

 
 
Lista de livros: 

 
Atenção: Solicitamos que enviem  todos os materiais devidamente etiquetados com o nome do 
aluno.  

100 Folhas de sulfite 40kg 

100 Folhas de sulfite COLORIDO 

01 Livro de literatura apropriado à faixa etária (escrito em letra “Bastão”). 

01 Bolsa (sugestão: as mais leves) 

02 Gibis (apropriado para a faixa etária) 

01 Durex colorido 

01 Caixa de camisa encapada 

01 Garrafa de água com o nome da criança 

 Toalha para o lanche com o nome da criança 
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