
 

Lista de material – 2019 
 

1st Grade - 1°ano 
 

Material de uso pessoal (Esse material deve ser entregue em uma sacola 
com identificação) 
 
2 estojos 
2 apontadores com depósito 
5 borrachas brancas 
6 lápis grafite 
1 conjunto de canetinha - 12 cores 
2 caixas de lápis de cor - 12 cores 
6 tubos de cola bastão – 40 gr 
5 tubos de cola líquida – 225 gr 
1 caixa de gizão de cera 
1 tesoura sem ponta 
1 pen drive 
1 caderno quadriculado brochura capa dura 1x1 
1 caderno brochura grande de capa dura  - 50 folhas 
1 pasta polionda (amarela ou azul) 
1 pasta plástica com elástico - pequena 
1 dado convencional com faces pontuadas de 1 a 6. 
1 fita métrica 
1 calculadora simples 
1 kit de sólido geométrico 
1 ábaco vertical 
1 régua de 30 cm 
4 sacos plásticos 30x30 (tipo Zip) 
1 pincel grosso 
1 rolinho 
1 camiseta usada (para aulas de pintura) 
 
Material para desenvolvimento de criatividade (Esse material deverá ser 
entregue em outra sacola com identificação) 
1 pote de massa de modelar 
1 caixa de tinta PUFF 
1 folha de E.V.A. (estampado) 
2 cartolinas (branca) 
1 pacote de argila 
2 potinhos de lantejoulas grandes 
2 potes de glitter colorido 
1 potinho de tinta acrílica amarela para pintura de tela  
1 potinho de tinta acrílica vermelha para pintura de tela  



 

 
 
 
 
 
1 pote de guache de 250ml  (branco) 
1 pote de guache de 250ml (preto) 
1 pote de guache de 250ml  (laranja) 
10 botões coloridos (grandes) 
10 botões coloridos (médios) 
10 pares de olhinhos articulados grandes 
10 pares de olhinhos articulados pequenos 
1 pacote de bexiga colorida 
10 saquinhos plásticos tamanho A4 
1 pedaço de retalho de tecido colorido 
1 rolo de durex largo (transparente) 
1 rolo de durex (estampado) 
10 pratinhos médios de aniversário (cor cru) 
1 rolo de fita de cetim estreita (rosa) 
1 rolo de fita de cetim larga (azul) 
1 pacote de prendedor de roupa (madeira) 
2 blocos de canson A4 
1 bloco de canson A3 
4 envelopes pardos A4 
4 envelopes pardos A3 
1 pacote de color set (estampado) 
1 rolo de barbante colorido 
1 folha de laminado (prata) 
1 folha de laminado (dourado) 
1 rolo de crepom (azul) 
1 rolo de crepom (amarelo) 
1 pacote de palito de sorvete 
1 pacote de palito de churrasco 
Informações Gerais 
O uso do uniforme é obrigatório e deve ser identificado com o nome completo do 
aluno. 
Os blusões de frio deverão ser bordados com o nome completo do aluno. 
Enviar um squeeze identificado com nome e ano. 
Os materiais deverão ser entregues na secretaria da escola nos dias 23 e 24 de 
janeiro das 9h00 às 18h00. 
 
TODO O MATERIAL DEVE SER IDENTIFICADO COM O NOME COMPLETO E ANO DO 
ALUNO. 
 

 


