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1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
LISTA DE MATERIAIS - 2021 

 

USO PARTICULAR - PERTENCES QUE FICARÃO: 
 

 NA MOCHILA 
 

1 Agenda do Colégio devidamente preenchida; 
2 Trocas de roupa (uniforme) POR SEMANA;  
1 Squeeze (vazia); 
1 Toalha de mão (com nome) – aulas de Educação Física. 
 

 
 NO ESTOJO (COM DUAS DIVISÕES) 

 
3 Lápis grafite, triangular, jumbo; 
2 Borrachas brancas macias; 
1 Apontador com depósito (para lápis jumbo); 
1 Tesoura escolar sem ponta (com o nome da criança gravado); 
1 Caixa de lápis de cor jumbo triangular – 12 cores; 
2 Tubos de cola branca – 90g; 
1 Régua de plástico, rígida, de 20 cm (não pode ser flexível). 
No estojo deverá permanecer somente a quantidade necessária. 

 
 
PERTENCES QUE FICARÃO NA ESCOLA  
 
2 Pastas polionda A4 2 cm – azul. Poderá ser usada a do ano anterior; 
1 Pastas com fecho Romeu e Julieta, transparente, azul; 
1 Pasta polionda fina com elástico A4 transparente, azul;  
1 Pincel chato com cerdas macias nº 10; 
1 Caixa de tinta guache 12 cores; 
1 Tela para pintura 20x30 cm; 
1 Xerox da certidão de nascimento (uso pedagógico); 
1 Material dourado (do aluno) em madeira com 111 peças (guardar em um pote 
plástico com tampa). 
 
 
 
 
 
 

JOGOS E BRINQUEDOS 
 

1 Quebra-cabeça, aquaplay ou dominó. 
2 potes de massa para modelar – 150g (cores a escolher). 
 
PAPELARIA 
 
1 Caderno grande, capa dura, brochura, costurado, 48 folhas – azul (tarefa de 
casa); 
1 Caderno grande, capa dura, brochura, costurado, 48 folhas – amarelo (classe); 
1 Caderno grande, capa dura, brochura, costurado, 48 folhas – verde (Inglês); 
1 Estojo de aquarela pastilha 12 cores; 
1 Caneta permanente nº 2.0 – preta; 
2 Folhas de E.V.A. azul e vermelho; 
1 Folha de E.V.A com glíter preto; 
1 Pincel atômico azul – ponta redonda de 5,0 mm 
100 Folhas de papel sulfite A4 – branco. 
2 mt de papel contact transparente; 
1 Rolo de barbante; 
1 Bloco criativo com 32 folhas – 325mm x 235mm. 
1 Bloco de A4 branco 140g 20 folhas;  
1 Revista para recorte. 
 
Obs.: Os materiais deverão ser convencionais e simples. Evitar borrachas 
perfumadas, lápis enfeitados e estojos sofisticados; os materiais de uso particular 
deverão estar identificados com nome completo e ano. Os materiais solicitados 
não poderão ser substituídos. 
 

 Entrega de materiais: 02, 03 e 04/02/2021 – terça, quarta e 
quinta. 
 

 Reunião de pais: 06/02/2021 - sábado 

 Horário: 10h às 11h30. 
 Local: Sala do Pré vestibular 1º andar 

 

 Volta às aulas: 08/02/2021. 
 


