
 

                                                                                  
 
 
 
 
  LISTA DE MATERIAL – 2018 – 1º ANO 

                                
               

MATERIAL DE CLASSE 
                 1 pasta preta com 40 plásticos para Avaliações 

1 pasta polionda c/ elástico fina (p/ lição de casa, cor verde)  
1 apontador com depósito 
2 borrachas macias 
1 caixa de lápis de cor (24 cores) 
1 estojo com zíper para lápis 
6 lápis pretos 
2 colas em bastão – grande / 2 colas Tenaz branca 90g 
2 caixas de massa para modelar (12 cores) 
1 caixa de giz de cera grosso (12 cores) 
1 caneta de retroprojetor ponta  média (cor preta) 
1 caderno capa dura, pequeno, 48 folhas (p/ Música ) 
1 Agenda 2018 ( não pode ser pequena) ou caderno peq. de capa dura  
1 caderno brochurão (60 fls,capa dura e verde) 
1 tesoura sem ponta , se possível, com o nome do aluno 
1 pacote de penas (grande) 
1 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária (5 /6 anos quebra-cabeça/memória/jogos p/ alfabetização 
1 caderno de caligrafia grande com 50 fls 
1 Livro de Literatura Infantil 
500 folhas de papel sulfite A4 (branco) 
2 revistas para recorte / 1 Gibi para recorte 

               1 Kit pequeno de Material Dourado de madeira (Lojas de 1,99 ou Papelarias) 
1 pacote de papel A4 colorido 
1 pacote de palito de sorvete colorido 
 

               HIGIENE:  1 necessaire /1 creme dental /1 escova de dentes /1 toalhinha / 1 protetor solar 
                   

LISTA DE ARTES: etiquetados com o nome do(a)- 
1 caixa sapato encapada  
1 avental do tipo camiseta, ou camiseta velha    

     2 pincéis de pontas chatas (nºs. 8 e 16)  
1 pincel ponta redonda (fino ou grosso)          
1 cola Tenaz grande                                                             
1 pote de tinta guache 250 ml –  violeta  

1 blocos de Canson A4 – 140g/m – Creme  
4 folhas de EVA (vermelho)  
4 folhas de papel dobradura (vermelho) 

2 metros de TNT (vermelho)   
1 revista para recorte      
 

LIVRO: Inglês – estará disponível na Secretaria da Escola em fevereiro 

DOIS LIVROS:   
 
OBSERVAÇÃO:  

           * Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno (a), exceto os papéis. 
          * A entrega deste material deverá ser feita na 1ª semana de aula. 
          * É desnecessário a compra de material que o aluno já possua. 

 


