
 

 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO / 2022 
 
 Importante: Os livros didáticos deverão ser adquiridos na loja NOVO TEMPO STORE ao lado do CAMAR.  
 Não nos responsabilizaremos por aquisição de livros usados ou adquiridos em outros fornecedores. 

 
 

LISTA DE MATERIAIS  
 

Quantidade Descrição 

2 Caderno grande de capa dura 96 folhas – Sem espiral (brochura)  

1 Lixa 

1 Pasta  plástica com elástico (fina) 

2 Caixa de lápis de cor – 12 cores (*)  

1 Caixa de giz de cera de madeira 

1 Pacote de prendedor de roupas  de madeira - tamanho normal  

2 Lápis nº 2 apontados (*) 

2 Borrachas macias (*) 

1 Apontador com depósito (*) 

1 Estojo com 3 divisórias - para guardar os materiais de uso diário – lápis, borracha, 
apontador...(*) 

2 Tubos de cola  branca– grande (de boa qualidade) 

3 Colas bastão – grande  

1 Tubo de cola gliter cor variada 

1 Caixa de Tinta Guache – 6 cores  

1 Pincel – tamanho médio – Nº 16  

1 Tesoura sem ponta (boa qualidade – observar a mão dominante do aluno) 

2 Potes de massa de modelar 2 cores 

1 Pacote de palitos de picolé colorido 

2 Folhas de EVA – tamanho cartolina – 1 lisa e 1 com gliter 

1 Pacote de Papel Canson colorido  

50 Folhas de papel desenho 120g  

1 Espelho pequeno – de bolso – para exercício da consciência fonológica 

1 Camiseta tamanho adulto  (usada)  

             1  Pacote de balões nº9 

1 Jogo pedagógico que envolva alfabetização matemática ou língua  portuguesa 

1 Régua 30 cm (*) 

1 Material Dourado individual de madeira  

1 metro Elástico colorido 

 
1. Todos os materiais deverão ter o nome do aluno. É importante que sejam de boa qualidade para maior durabilidade. 
2. Os livros e cadernos deverão vir encapados com uma etiqueta na capa (do lado de fora) com nome do aluno e 

turma. 
3. Os materiais que estão com um (*), permanecerão no estojo e mochila do aluno. 
4. Outros materiais  poderão ser solicitados ao longo do ano à medida que forem necessários. 
5. O uniforme é obrigatório e também pode ser adquirido na loja . 
6. Confira regularmente os materiais, durante o ano letivo, repondo-os quando necessário. 
 
 

INÍCIO DAS AULAS 07/02/2022 
 

➢ Neste dia não haverá aula, somente entrega de materiais: 
 

➢ Manhã das 7h30 às 10h 
➢ Tarde  das 13h15 às 16h. 

 


