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LISTA DE MATERIAL - 2019 
1º ANO 

 

1 Caixa de lápis de cor Evolution ou similar, 12 cores (dentro de um estojo com zíper) 

1 Tesoura Mundial ponta redonda ou similar 

4 Colas grandes bastão Pritt  

1 Estojo, 10 lápis pretos nº 02, 1 apontador com lixinho e 2 borrachas brancas 

1 Régua acrílica de 20cm., transparente, Desetec ou similar 

1 Pasta capa preta com 100 plásticos já colocados para Atividades 

1 Pasta plástica, com trilho, para Ciranda  

1 Pasta plástica, polionda, com elástico, 2cm para Lição de Casa 

1 Pasta com elástico, de plástico transparente, para o livro da Ciranda 

1 Pasta com elástico, pequena, de plástico transparente, para Inglês 

1 Pasta de trilho com 20 plásticos já colocados para Projetos 

1 Caderno de desenho 100 folhas, tamanho ofício, sem folhas de seda  

2 Cadernos brochura tamanho universitário, Caderflex capa dura, com 100 fls, Classe e 
Casa  

2 Cadernos brochura pequenos, Caderflex capa dura, com 50 folhas para Diário e 
Descobertas 

500 Folhas de papel sulfite A4, 75 gramas 

2 Blocos criativos Ecocores ou similar 

1 Caixa de lenços de papel 

1 Caneta Futura ou similar, preta, ponta média  

2 Revistas velhas (“Casa Cláudia”, “Bebês”, “Quartos de Criança”, “Rural”, etc.) 

1 Camiseta branca de adulto para ser usada no atelier 

1 Saquinho zip (para material de reserva do ano) 

1 Cruzadinha (Coquetel ou Picolé) – banca de jornal 

100 Palitos de sorvete  

1 Pote de massinha Utti-Gutti (500g) – qualquer cor ou três potes pequenos 

10 Folhas de cartolinas coloridas 

 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 
O aluno deverá trazer o material a partir do dia 22/01, até o primeiro dia de aula, 

devidamente etiquetado com o nome, ano e matéria. 
 
Os materiais do ano anterior que estiverem em bom estado poderão ser reutilizados, 

inclusive os cadernos. 

 
Os cadernos pedagógicos e os livros de Inglês que serão utilizados no ano serão 

entregues na 1ª semana de aula, cujo pagamento será feito em março e abril. 
 

 

 
Muito obrigada. 

 


