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Lista de material 2019  
Ensino Fundamental I – 1º ano 
Escrita e Desenho. 
01 caderno de desenho sem margem grande de 50 
folhas. 
02 cadernos capa dura com margem de 98 folhas. 
01 pasta fina com elástico. 
01 caixa de giz de cera. 
02 caixas de lápis de cor 12 cores. 
01 estojo de canetinhas 12 cores. 
01 tubo de cola grande. 
05 tubos de cola bastão. 
01 estojo com divisória. 
06 lápis preto nº 02. 
03 borrachas macias. 
02 apontadores com coletor. 
01 tesoura sem ponta. 
01 régua de 30 cm. 
10 plásticos tamanho ofício grosso. 
01 caneta marca texto amarela. 
01 fita dupla face grande. 
01 caixa de tinta guache. 
02 potinhos de gliter. 
01 fita crepe. 
01 durex colorido. 
01 durex grosso transparente. 
04 refil de cola quente grosso. 
01 pincel chato nº 12. 
01 avental plástico para pintura. 
01 gibi. 
02 revistas para recorte. 
01 livro de história infantil. 
01 livro de história infantil em inglês. 
01 lixa de espessura grossa. 
02 jogos pedagógicos.  
01 álcool em gel 500g. 
02 pacotes de perfex. 
300 folha se sulfite A4 
100 folhas de sulfite colorida A4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
01 pacote de papel textura estampado. 
05 envelopes ofício ( Pardo claro). 
04 blocos de papel Canson A4 
01 folha de papel Kraft ( pardo) 
 
 
Observações 
 

 
 

 Solicitamos que identifiquem todos os itens 
com o nome do aluno(a), pois não nos 
responsabilizamos pelos materiais que 
estiverem sem nome e a turma. 
 

 Outros materiais serão pedidos no decorrer 
do ano de 2019, esperamos poder contar com 
as solicitações. 

 

 Sugestão: trazer todos os dias garrafinha de 
água ou squeeze. 

 Sugerimos os alunos usarem mochila para 
colocar nas costas ou se for mochila de 
carrinho deve ter apoio nas costas. 

                                                                                             
                                                                                        
 

 
 
 

 

 

 Volta às aulas para os alunos novos: 

04/02/2019. 

 

 Volta às aulas para os alunos veteranos: 

05/02/2019. 

 Volta às aulas para alunos do integral:  21/01. 

 

 Trazer os materiais no dia que se iniciam às 

aulas. 
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