
 
 

 

LISTA DE MATERIAIS 1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

 

 

O estojo será entregue organizado da seguinte maneira: Em uma repartição os lápis de cor e na outra 2 (dois) lápis 

de lição, 1 borracha, 1 apontador e 1 cola bastão. O restante permanecerá de reserva na pasta de 2 cm em sala de 

aula. 

Todo material deverá ser devidamente etiquetado e identificado, sendo entregue no dia 27/01/2020 para a 

professora/auxiliar nos horários 7h30 – 11h30 / 13h00 – 17h00. Nesse dia não haverá aula. 

 A Agenda Escolar será oferecida pelo colégio. 

 Identificar o uniforme com tinta para tecido ou bordar. 
 

Reunião de Pais para orientações sobre o ano letivo: 

DATA: 24/01/2020 

HORÁRIO: 7h30 ás 9h30 

INICIO DAS AULAS: 28/01/2020 

 

Materiais de uso pessoal (repor quando 
necessário) 

 

Materiais de uso em todas as disciplinas 
 

2 cadernos brochurões capa dura 48fls amarelo  
1 adaptador ergonômico para lápis 
2 pastas aba elástica plástica fina amarela  
1 pasta polionda 2cm amarela 
1 caixa de lápis de cor 24 cores identificada 
12 lápis pretos (triangular) 
3 borrachas grandes 
1 estojo grande com zíper com duas repartições (não pode 
ser de lata) 
2 apontadores com depósito simples 
10 sacos plásticos grosso sem furo tamanho A4  
10 sacos plásticos grosso com furo tamanho A4  
1 tubo de cola branca lavável 35g 
4 colas bastão (média ou grande) 
1 tesoura escolar com o nome gravado 
1 régua de 20 cm 
1 gibi 
1 revista para recorte 
1 pacote de lenço umedecido (deverá permanecer na 
mochila) 
 
 
Livros Paradidáticos (Obrigatórios): 
 

 Caderno de Caligrafia com Ortografia e Gramática – 
Marcha Criança. Editora: Scipione. Maria Teresa e 

Armando Coelho. 

 2 livros da Coleção estrelinha/ Ed. Ática/ Autora Sonia 
Junqueira (sendo 1 de uma estrela e 1 de duas 
estrelas) 

 

1 caixa de massa para modelagem soft 12 cores  
1 pacote folhas coloridas A4 
1 pacote de prendedor 
1 crepom vermelho 
2 metros de TNT amarelo gramatura 80 
2 folhas de papel cartão (azul e amarelo) 
1 papel color set marrom 
2 EVA (marrom e preto) 
2 EVA plush (vermelho) 
3 EVA gliter (vermelho, marrom, prata) 
1 fita durecão 45x45 
1 fita crepe 24x50 
1 pacote de bloco criativo A3 24fls 
1 folha de etiqueta branca 25,4x66,7mm  
10 elásticos de dinheiro 
1 folha celofane furta-cor 
1 cartolina branca 
2 refil de cola quente grosso 
1 rolo de metaloide roxo 
 
 
 


