
 

 

LISTA DE MATERIAL 

Ensino Fundamental I 

1ºANO 

Materiais escolares – identificados 

 

01 caderno capa dura (brochura) grande com margem – 96 folhas (azul); 

01 caderno de desenho capa dura 48 folhas; 

01 caderno capa dura (brochura) grande com margem – 96 folhas (vermelho); 

01 Caderneta pequena espiral 48 folhas com pauta; 

*Colocar a identificação na capa (lado de fora) dos cadernos e apostilas. 

01 estojo com 3 divisórias; 

01 pasta fina de plástico com elástico (para tarefas de casa); 

01 régua flexível 30 cm; 

01 tesoura sem ponta (observar a mão dominante); 

01 apontador com depósito; 

02 borrachas branca Sugestão: TK; 

06 lápis pretos sextavados nº 2; 

02 caixas de massa de modelar 12 cores – Sugestão: Acrilex; 

01 pote de massa de modelar 150g – Sugestão: Acrilex (escolher a cor); 

04 colas bastão 40g – Sugestões: Faber Castell ou Pritt; 

02 colas branca 110g - Sugestão: Tenaz; 

01 caixa de lápis de cor 12 cores; 

01 caixa de tinta guache 12 cores - Sugestão: Acrilex; 

01 caixa de cola colorida 6 cores - Sugestão: Acrilex; 

01 caixa de gizão de cera 12 cores (Extra Resistente); 

01 pincel chato nº 14 – Sugestões: Tigre e Acrilex; 



 

 

01 caixa de Material Dourado individual (madeira); 

01 jogo pedagógico de escrita; 

01 jogo pedagógico cálculos (SOMENTE ADIÇÃO/SUBTRAÇÃO); 

01 camiseta adulto tamanho P (para aula de Arte); 

 

Material de apoio: 

01 pacote (24 folhas) de Creative Color Set A4 - 120g; 

01 pacote (20 folhas) de papel Desenho Canson A4 -120g; 

01 placa de EVA glitter dourado; 

01 placa de EVA liso roxo; 

02 placas de EVA liso verde; 

01 pacote de palito de picolé arredondado cor cru/madeira; 

24 prendedores de madeira novos; 

02 revistas usadas para recorte (com imagens que crianças possam ter acesso); 

1 espelho de bolso para trabalhar a Consciência Fonológica;

Material de higiene (identificado)  

1 creme dental; 

1 escova de dente com capa protetora (por bimestre); 

1 garrafa para água; 

1 nécessaire; 

1 toalha de mão; 

 

 

 

 
 



 

 

 


