
 

 

                                                   LISTA DE MATERIAL - 2020 

 
ENSINO FUNDAMENTAL I – 1º ANO 

Qta Descrição Qta Descrição 

1 Apontador com depósito 1 Folha de papel espelho 

1 
Caderno de cartografia (50 folhas/ capa dura 
tamanho A4) 

1 Folha de papel laminado 

1 
Caderno de linguagem (50 folhas/ capa dura 
tamanho A4) 

1 Folha papel Colorset 

1 
Caderno quadriculado (brochura/ 50 folhas/ 1x1 cm/ 
capa dura tamanho A4) 

1 Jogo Pedagógico 

1 Caixa de cola colorida 1 Lápis grafite HB n° 02 

1 Caixa de lápis de cor (12 cores) 1 Livros infantis (tema livre) 

1 Caixa de massa de modelar (12 cores) 2 Metro de Contact transparente 

1 Caixa de tinta guache 1 Pacote de papel Lumi Paper 

1 Camiseta (usada) para pintura 1 Pacote de sulfite A4 (100 folhas – colorida) 

1 Cartolina 1 Pacote de sulfite A4 (500 folhas – branca) 

2 Cola bastão 1 Pacote palito de churrasco 

1 Conjunto de canetas hidrográficas (12 cores) 1 Pasta polionda com elástico (espessura fina) 

1 Elastex 1 Pincel chato n° 12 

4 Envelopes tamanho A3 1 Rolo de fita adesiva (colorido) 

1 Estojo com zíper 1 Rolo de fita crepe 

2 Folha de EVA – Amarelo e Verde 1 Tesoura sem ponta com o nome gravado 

1 Folha de papel celofane (nacarado) 1 Tubo pequeno de cola líquida branca 90g 

1 Folha de papel crepom   

 
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL 

Quantidades Descrição 

2 Caixas de lenço de papel 

1 Caneca com alça para escovação 

1 Creme dental 

1 Escova de dentes 

2 Lenços umedecidos 

1 Pente ou escova de cabelo 

1 Saco de tecido ou nécessaire para guardar o material de higiene 

1 Sacola de tecido para roupa de judô 

1 Squeeze 

1 Toalha de mão (identificada com nome) 

 
PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL, ALÉM DO MATERIAL ACIMA: 

Quantidades Descrição 

1 Cobertor ou manta tamanho berço* 

1 Fronha* 

1 Jogo de lençol com elástico tamanho de berço* 

1 Travesseiro pequeno* 

(*) Esses itens deverão ser enviados na 2ª feira; serão devolvidos na 6ª feira para serem lavados. 
Obs: Todos os materiais deverão ser identificados com nome e ano/etapa do (a) aluno (a) e repostos ao 
acabar. 
Na mochila enviar diariamente uma troca de roupa identificada com nome do (a) aluno (a).           
Enviar diariamente sacolas plásticas para armazenar as roupas trocadas. 
Os materiais de higiene pessoal para reposição serão solicitados conforme a necessidade. 


