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  1° Ano 

LISTA DE MATERIAL  FUNDAMENTAL I 1º ANO 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL PARA SALA DE AULA  

  

01 caderno de caligrafia (grande)  

1 caderno quadriculado 96 folhas ( grande)  

3 cadernos 96 folhas (grande)  

1 estojo 

1 caixa de lápis de cor 

10 lapis HB 

2 borrachas macias  

1 apontador 

1 tesoura sem ponta  

3 colas bastão 

3 colas liquidas 

1 régua 30 cm  

1 livro infantil ou gibi 

1 bloco de papel canson A4 

1 pincel f ino 

5 envelopes grande  

1 metro de TNT ( qualquer cor)  

2  papel crepom (cores diversas)  

3 EVA colorido 

3 EVA glitter 

1 rolo de durex  

1 rolo de fita dupla face 

4 refis de cola quente fina  

2 potes de guache 250 ml  

500 folhas de papel sulfite branco  

1 brinquedo pedagógico de montar  

2 potes (grande) de massinha de modelar   

 

 

 

 

  



  

TRABALHOS MANUAIS  

Materiais diversos usados para trabalhos manuais serão solicitados através de bilhetes se necessário.  

  

MATERIAL DE HIGIENE  

Escova de dente, creme dental, pente, 1 toalha de mão com nome, deverá esta r em uma nécessaire 
dentro da mochila de cada aluno.  

Colocar o nome do aluno legível em todo material, inclusive no 
uniforme.  

Cada irmão deverá ter seu material completo individual.  

Repor material de uso individual sempre que necessário.  

 O material de uso pessoal do aluno deverá ser frequentemente conferido, a fim de que esteja 
sempre em ordem e limpo.  

 Os itens de lista de material que ficara na escola, deverão ser trazidos em sacolas ou 
pacotes fechados e entregues á professora com identif icação.  

 Os demais itens deverão estar na mochila do aluno, devidamente identif icados, no PRIMEIRO 
DIA DE AULA. 

 

  

Além do material acima especificado, cada estudante deverá ter:  

01 Caderno Pequeno de Capa dura ou uma Agenda.  

01 SQUEEZE (garrafinha para colocar água), está deverá ficar na bolsa do aluno.  

      USO DA MÁSCARA SERÁ OBRIGATÓRIO 


