
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2020 

1o ANO – Ensino Fundamental I 

 
Para uso em todos os componentes curriculares: 

• 01 squeeze; 

• 01 Mala ou Mochila; 

• 01 Lancheira; 

• 01 Estojo com zíper; 

• 04 Lápis pretos apontados; 

• 01 Apontador com depósito; 

• 02 Borrachas brancas macias; 

• 01 Caixa de lápis de cor com 24 cores; 

• 03 Cadernos brochurão de capa dura 96 folhas na cor azul para as disciplinas de Português, Matemática, História, 

Geografia e Ciências; 

• 01 Caderno brochura pequeno de capa dura com 96 folhas na cor azul para agenda; 

• 01 Tesoura pequena sem ponta; 

• 01 Pasta catálogo com 20 sacos plásticos grossos; 

• 01 Pasta catálogo com 10 sacos plásticos grossos para Inglês; 

• 01 Pasta com elástico - tamanho A4 na cor azul; 

• 04 Tubos de cola bastão com 40g; 

• 01 Marca texto amarelo; 

• 02 Pacotes de adesivos para decorar cadernos e agendas; 

• 04 Caixas de lenços de papel pequenas; 

• 02 Metros de Papel Contact transparente; 

• 03 Folhas em EVA 600 x 400 x 2mm cores sortidas; 

• 01 Régua de 30cm; 

• Um jogo de canetinhas hidrocor de 12 cores 

Material para aula de Artes: 

• 01 Caderno meia pauta com 48 folhas; 

• 01 Bloco de papel Creative Paper LUMI; 

• 01 Bloco de papel Canson branco; 

• 01 Bloco de papel Canson creme; 

• 01 Caixa de giz de cera com 12 cores; 

• 01 Caixa de massinha para modelar com 12 cores; 

• 01 Rolo de fita de cetim – 10m de 6mm (qualquer cor); 

• 01 Avental plástico para aulas de pintura; 

• 01 Tela de pintura 20cm x 30cm; 

• 02 Rolos de durex coloridos (qualquer cor); 

• 01 Pincel fino no 6 (ref. 815); 

• 04 Folhas de papel para dobradura (cores sortidas); 

• 02 Folhas de papel crepom (cores sortidas); 

• 03 Folhas de EVA glitter ( cores sortidas); 

• 01 Revista em quadrinhos; 

• 01 Revista para recortar; 

• 01 Bloco de Scrapbook. 

Material para higiene: 

• 01 Sacolinha contendo: escova de dentes, pasta dental e toalhinha de mão. 

Observações: Todos os materiais deverão estar identificados com o nome e ano do aluno.  


