
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 
1º ano – 2016 

 
MATERIAIS QUE FICARÃO NA ESCOLA  
-1 jogo pedagógico – letras móveis de madeira, kits (ferramentas, cabeleireiro, casinha), 
Jogos de Cartas (Uno, Mico, Baralho).  
-1 caderno brochurão azul capa dura 96 folhas  
-1 caderno brochurão capa dura 96 folhas vermelho 
-1 caderno de desenho 60 folhas capa dura 
-1 caixa de tinta guache (com 6 cores) – Acrilex ou Faber Castell  
-1 caixa de tinta plástica (com 6 cores) - Acrilex ou Faber Castell  
-1 pote de 140mg de massa de modelar  
-1 folha de etiqueta bolinha colorida diam. 19mm. 
-1 cartela de etiquetas brancas ref. 80997 - retangular  
-10 folhas de linguagem  
-1 crachá com presilha  
-1 camiseta usada de adulto para as aulas de pintura  
-1 fita dupla face 12X30 m.  
-1 fita crepe larga 
-1 m de contact transparente 
-1 pasta polionda 2cm azul com elástico (lição de casa)  
-1 pincel chato nº20 
-1 pincel filbert ref.844 n° 18 Tigre 
-1 pote de tinta tempera guache de 250 ml Acrilex - preta  
-15 envelopes plásticos grossos com 4 furos tamanho ofício 
-1 bloco de papel canson A3  
-5 tubos de cola bastão 20g. (pritt) 
-3 tubos de cola líquida 40g. (tenaz) 
-1 tesoura sem ponta 
-2 potes de tinta de tecido (rosa e marrom) - Acrilex  
-2 blocos de folhas de creative colorset  
-1 bloco de papel canson A4 branco.  
-2 gibis  
-1 revista para recorte  
-1 revista picolé (banca de jornal).  
-1 caixa de lenços de papel  
-1 pote de lenços umedecidos 
-1 Pen Drive Kingston DataTraveler DT101G2 4GB ou Pen DriveSandisk Cruzer Blade 4GB 
-200 folhas de sulfite 75mm 
-1 mala ou mochila. Não aconselhamos mochila de rodinhas.  
 
MATERIAIS QUE FICARÃO NA MOCHILA (deverão ser repostos quando necessário)  
-1 estojo  
-6 lápis n° 2  
-2 borrachas macias  
-1 apontador com depósito  
-1 estojo de canetinha hidrocolor 12 cores  
-1 caixa de giz de cera big com 12 cores  
-1 caixa de lápis de cor (24 cores) 



LISTA DE MATERIAIS PERÍODO INTEGRAL (Os materiais devem ser trazidos em uma 
sacola separada) 
- 1 giz de cera 
- 1 caixa de lápis de cor de 12 cores 
- 1 caixa de canetinhas 

- 1 tubo de cola líquida (Tenaz) 40g. 

 -1 tubo de cola bastão 20g. (Pritt) 
- 1 apontador 
- 1 livro de histórias (de acordo com a idade do aluno) 
- 1 brinquedo pedagógico  
- 1 lápis de escrever  

- 1 borracha 

- 2 potes de 140mg de massa de modelar colorida 
- 1 revista Picolé (banca de jornal) 
 
 
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (deverá ficar na mochila e ser reposto quando necessário)  
-1 escova dental  
-1 pasta de dentes  
-1 toalhinha de mão  
-1 squeeze para água  
 
 

 

OBS: TODO O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO EM 
LETRA ARIAL MAIÚSCULA TAM. 14  
 
 
  
 
  
 


