
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

Ano: 2020 

 

Dia 27/01 - Material abaixo deverá ser entregue no Colégio, com identificação. 

 

1 caderno de 40 folhas quadriculadas 1cm x 1cm (Tilibra) 

1 caderno de desenho A4 - 100 folhas 

1 caderno espiral, de capa dura universitário de 100 folhas (não aceitaremos fichário) 

3 gibis da Turma da Mônica (temas diferentes) 

1 pote de massa de modelar Uti Guti (500g) 

1 pasta verde com trilho e 4 sacos plásticos grossos, tamanho ofício  

1 cruzadinha Picolé Fácil 

1 ábaco 

5 envelopes de carta coloridos 

1 cartela de Pritt Tack 

1 pacote de papel moldura, 7 cores A3 - Ecocores Novaprint 

1 pacote de papel moldura, 7 estampas decoradas A4 - Ecocores  

10 sacos plásticos grossos, tamanho ofício 

1 rolo de durex largo (19mm x 50m) 

1 rolo de dupla face 

5 envelopes para carta, brancos 

1 livro de Caligrafia “Linhas Mágicas (1) - Caligrafia e Ortografia Ed. Saraiva. Aa: Maria José 

Labriola e Olívia Maria Labriola 

Livro Paradidático: Poderá ser adquirido na escola 

Livro- Manuela Banguela. Autora: Amanda Castanheira Ed. Suinara 

    

   *Material de Arte 

1 pincel chato nº 16 

1 pote de tinta tempera guache 250ml branca 

1 revista com conteúdo apropriado para a idade 

1 rolo de durex vermelho 

1 bandeja de isopor, 14 x 21cm 

    

 *Material de Inglês   

1 caderno de desenho A4 - 50 folhas (meia pauta) 

1 pasta verde com trilho e 3 sacos plásticos grossos, tamanho ofício 

1 bloco de papel criativo colorido A4 

1 gibi da Turma da Mônica em Inglês 

1 revista Picolé em Inglês, nível Fácil 

* Material de Higiene  

2 caixas de lenços umedecidos 

1 escova de dentes 



 
 

1 pasta de dentes 

1 sacolinha de tecido com o nome bordado para higiene (pode ser encomendada na recepção) 

1 toalha de mão (com o nome bordado) 

Sugestão: 1 garrafa squeeze para água, diariamente na mochila 

 

* Material Pessoal - deve ficar com o aluno e reposto sempre que necessário, com 

identificação. 

 

1 apontador duplo com depósito 

2 borrachas macias 

4 colas bastão de 10g 

1 caixa de giz de cera curto 

1 caixa de lápis de cor com 12 cores 

1 estojo grande com zíper, com duas divisões  

1 jogo de canetas hidrográficas de 12 cores 

5 lápis pretos - manter sempre 2 no estojo 

1 pasta verde com elástico, tamanho A4 

1 tesoura sem ponta, pequena e com o nome gravado 

 

 

* Observações: 

Caso seu filho esteja matriculado no curso Integral, verifique a lista específica e deverá ser 

entregue em embalagem discriminada “Integral” e identificada com o nome do aluno. 

 

Apresentação dos Professores e Entrega de Material Escolar - Dia 27 de janeiro. 


