
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 1ºANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2018 

 

                                                     MATERIAL DE CLASSE  

02 - Cadernos (BROCHURA) grandes- 96 folhas de capa dura cor AMARELO. 

01 - Agenda escolar – Obs: As folhas deverão ter uma data por página. 

01 - Pasta plástica fina transparente  - cor : amarela. 

01 - Caixa de lápis de cor com 12 cores. 

01 - Tesoura sem ponta 

04 - Lápis pretos n°2 ( de boa qualidade) 

02 - Borrachas. 

01 - Apontadores com depósito (evitar o que tem aparência de brinquedos) 

02 - Colas (bastão) grandes de boa qualidade 

01 - Estojo com zíper 

100 - Folhas de papel sulfite tamanho A4 branca 

01 - Fita dupla face 

50  - Folhas de linguagem 

01 - Régua acrílica ( 30 cm ) 

02 - Caixas de massinhas de modelar ( 12 cores em cada) não comprar massinhas luminosas 

01 - Caixa de saco plástico tipo “zip”( pequenos 18 cm x 23 cm) 

02 - Cortes de plástico leitoso ( verde claro) cada um medindo 50 cm x 50 cm ( para forrar a 

mesa e para o uso da massinha de modelar)  

01 - Caderno de caligrafia -  40 folhas 

01 – Pacote de placa de E.V.A (A4) 

01 – Pinos mágicos (170 peças) 

01 – Fita crepe 

01 - Caixa de sapato ( grande ) vazia encapada com Contact Fantasia ( imprescindível ) 

Se houver necessidade a professora poderá solicitar outros materiais para desenvolvimento de 

atividades. 

*TODOS OS MATERIAIS DE USO PESSOAL DEVERÃO SER ETIQUETADOS COM O NOME E ANO 

DO ALUNO. 

 

 

MATERIAIS DE ARTE 

 

01 - Pasta  poliondas A4 

01 - Caixa de giz de cera – grosso ( 12 cores) – de boa qualidade 

01 - Jogo de canetinhas( 12 cores) 

50 - Folhas de papel sulfite A4 

01 - Bloco de papel canson A4 

01 – Caixa de massinha de modelar (12 cores) 

01 – Pano de limpeza para limpar pincéis 

01 – Avental ou camiseta (não necessariamente a do uniforme) para utilização em atividades 

de pintura. 

OBSERVAÇÃO: ao longo do ano poderão ser solicitados materiais para confecção de 

trabalhos de arte. 



MÚSICA 

 

01 - Pasta catálogo preta com 50 plásticos grossos transparentes 

 

 

MATERIAL PARA O LANCHE 

01 - Guardanapo de pano para forrar carteira 

 

 

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL: 

 

01 - Escova dental 

01 - Creme dental infantil 

01 - Toalhinha higiênica ( deverá ser higienizada pela família assim que necessário) 

01 - Nécessaire pequena (para guardar o material de escovação). 

 

 

REVISTAS EM QUADRINHOS 

 

03 - Revistas em quadrinhos ( gibis) novos – se possível, da “Turma da Mônica” 

Deverão ser novos e doados para a biblioteca de classe. 

 

DOAÇÃO PARA A BIBLIOTECA DE CLASSE 

 

Visando estimular a leitura dos alunos, estaremos à disposição para receber doações de livros  

infantis. 

 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

 
Livros paradidáticos serão adotados no decorrer do ano letivo. 

   

LIVROS DIDÁTICOS:    

 

Projeto Buriti (Editora Moderna - Fundamental I) 

MÚSICA 

 

 “Batuque Batuta”                                                    

Música na escola 1º ano – 2ª Edição/ 2014                   

Márcio Coelho e Ana Favaretto 

Ed. Saraiva  

I.S.B.N. 9788502221222 

 

DATAS IMPORTANTES:  

 
25/01/2018  – Reunião de Pais    



 

26/01/2018 – Início das aulas. 

 

 

 

Equipe Diretiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


