
 

                                                                 LISTA DE MATERIAL - 2018 

1º ano 

Horário:      Manhã - das 7h45 às 12h05                                         Tarde - das 13h às 17h20            

Todo o material (apostilas, agenda, lancheira, mochila, caixinhas de aparelho dentário, lápis, caneta etc.) e o uniforme 
(camiseta e agasalho) deverão ser identificados com o nome completo e o ano escolar do aluno. 
 
1-  MATERIAL PEDAGÓGICO, DE USO COMUNITÁRIO, QUE DEVERÁ SER ENTREGUE NOS DIAS 9 e 10 DE JANEIRO DE 2018, 
DAS 8H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H, NA  UNIDADE - RUA CEL. BOAVENTURA MENDES PEREIRA, 211. 
 
1 aquarela escolar (12 cores) 
3 cadernos brochura verde – capa dura – grande – 96 fls 
(para classe) – etiquetados com nome 
2 caixas de massa de modelar  
1 cartolina grande e 1 cartolina tamanho sulfite (qualquer 
cor) 
1 escova de dentes (pode ser usada) 
1 folha de color set grande e 1 folha de color set tamanho 
sulfite (qualquer cor)   
1 folha de papel laminado – tamanho sulfite (qualquer 
cor)   
1 folha de papel dobradura grande e 1 folha de papel 
dobradura tamanho sulfite  (qualquer cor) 
1 folha de papel para scrapbook (com estampa)  
20 folhas de papel canson tamanho A3 (297 x 420mm / 
140g/m

2
) 

20 folhas de papel canson tamanho A4 
100 folhas de papel sulfite branco   
100 folhas de papel sulfite colorido (qualquer cor) 
1 placa de EVA (qualquer cor)   
1 lixa nº 80   
2 panos para limpar pincéis 

1 pacote de argila  
1 pasta com grampo (verde) – etiquetadas com nome 
1 pincel 815 nº 12 
1 pote de margarina (vazio) para guardar a massinha (com 
nome) 
1 pote de tinta guache de 250 ml (qualquer cor) 
1 rolo de durex colorido (qualquer cor)   
1 rolo de fita crepe    
1 rolo de papel crepom (qualquer cor) 
1 tela 20x 30     
1 tubo de tinta plástica (qualquer cor) 
1 avental para aulas de pintura – com nome completo no 
peito 
1 caixa de giz de cera 
2 folhas de papel cartão grandes amarelas 
10 sacos plásticos com fecho hermético – tamanho médio 
4 tubos de cola branca – grande (para ser usado em sala 
de aula) 
10 pratinhos descartáveis 
1 revista para recorte 
Caixinhas de vários tamanhos 
 

      
Livros 
1 livro infantil da Coleção:   

 Turma da manhã : "Os pingos" – Editora Ática  

 Turma da tarde: "Labirinto" – Editora Salamandra ou "Estrelinha" – Editora Ática 
1 livro de Espanhol – "Nuevo Recreo 1" – autora Roberta Amendola – Editora Santillana  
1 gibi da Turma da Mônica 
   
 

2- MATERIAL DIÁRIO:   

Manter, diariamente, o estojo completo com os itens solicitados!    

1 caixa de caneta hidrocor (no mínimo 12 cores)   
1 caixa de lápis de cor (no mínimo 12 cores)   
1 creme dental 
1 escova de dentes     
1 estojo completo: lápis, borracha, apontador, cola bastão e tesoura sem ponta – (com nome completo) 
1 copo de plástico ou garrafinha   
 

 

 

Início das 

aulas: 

26/01/2018 

 

O material deverá estar etiquetado com nome e série. As reposições devem 

ocorrer quando necessárias. 


