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Lista de Material Escolar – 1º ano do Ensino Fundamental – 2019 

 

 Materiais para entregar na escola (* Etiquetar) 

 

* 1 cadernos brochurão capa dura (grande - 96 folhas) 

* 1 caderno brochurão capa dura (grande – 48 folhas) 

* 1 caderno espiral (pequeno - 96 folhas) 

* 4 pastas com grampo  

* 1 pasta transparente com elástico  

1 agulha grossa e sem ponta (nº 14 ou 18) 

4 caixas de massinha de modelar (sugestão: Acrilex, 

Maripel ou Uti Guti) não pode ser soft 

2 caixas de lenço de papel (grande) 

1 revistas para recorte (sugestões: Viagem / Claudia / 

Marie Claire) 

1 rolos de fita crepe 

1 rolo de fita dupla face 

1 pincel redondo nº 8 

1 pincel chato nº 8 

2 folhas de lixa (1 grossa e 1 fina)  

50 folhas sulfite 40 

10 folhas de sulfite A3 

1 pacote pequeno de lantejoula 

2 tubinhos de cola glíter 

1 pacote pequeno de brocal 

1 quebra-cabeça (60 peças) adequado à idade 

1 Kit de fazendinha (meninos) 

1 Kit casinha (meninas) 

1 bloco de papel Canson creme 

1 bloco de papel Canson colorido Criativo 

1 bloco de papéis criativos (Stamp – Romitec) 

1 avental plástico com nome  

2 canetas Pilot preta permanente 

10 saquinhos plásticos (com furos) 

2 dados pequenos (1,5 cm) 

1 pacote de etiqueta Pimaco A5Q – 3465 

1 caixa de guache com 6 cores 

1 gibi 

 

 

 Materiais que deverão permanecer na mochila do 

aluno (Etiquetar todos) 

 

1 estojo de canetas hidrocor (12 cores ) 

1 régua simples de 30cm 

1 caneta marca texto Pilot Lumi Color (qualquer cor) 

1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

1 estojo com 3 repartições contendo: 

2 lápis pretos (apontados)  

1 apontador com porta resíduos  

1 borracha branca (macia e sem perfume) 

1 tesoura sem ponta (de boa qualidade),  com o nome 

gravado  

1 tubo de cola líquida branca grande -Tenaz 

 
 

 

 Materiais que deverão ser entregues no primeiro 

dia de aula: 
 

 

Inglês 
 

1 pasta transparente com elástico - etiquetada com 

nome do aluno 

 

 Livros de Literatura Infantil 
 

Os títulos dos livros de Literatura Infantil serão 

solicitados posteriormente. 

 

 Arte 
 

Será cobrada uma taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) 

para a compra do material coletivo. 

 

 Observações: 
 

1- Todo material que ficará na escola deverá ser 

entregue no período de 10/01 a 18/01/2019, às 

inspetoras de alunos dentro de uma sacola, com 

identificação por fora. 

2- O material da lista deve ser o mais simples e 

funcional, para não atrapalhar o rendimento das aulas, 

com distrações. 

3- Colocar no uniforme do (a) aluno (a) o nome 

completo para devolução, em caso de perda. 

4- As marcas mencionadas são sugestões. Qualquer 

marca será aceita pela escola desde que ofereça 

qualidade, segurança e durabilidade. 

 

 

Início do ano letivo:  24/01/2019 


