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LISTA DE MATERIAL 

1° Ano | Fundamental I – 2019 
 

 

Material de Artes: 

10 cartolinas brancas 

01 pote de tinta guache 250 ml (preto) 

01 caneta esferográfica preta ou azul 

Material de Sala: 

01 caderno de caligrafia personalizado, vendido apenas na papelaria Big Stock 

02 folhas de papel crepom (cores variadas) 

01 rolinho de durex colorido (qualquer cor) 

02 lápis de escrita  

02 borrachas macias  

01 régua de 30 cm 

01 estojo com 3 repartições  

01 apontador com depósito 

01 caixa de lápis de cor com 12 unidades 

01 jogo de canetinhas com 12 unidades 

01 tubo de cola liquida com bico dosador 100gr 

01 tesoura sem ponta (especifica para destro ou canhoto) 

01 pasta de papelão com 15 plásticos (qualquer cor) 

02 cadernos de desenho grandes encapados sem pauta 48 folhas  

500 folhas de papel sulfite branco A4 

50 folhas de papel sulfite colorido A4 

02 folhas de papel cartão (qualquer cor) 

01 pasta oficio 20mm  

01 pasta oficio 3,5cm 

01 copo de alumínio ou uma garrafa de plástico com nome gravado 

05 folhas de Polasil (lâmina plastificadora A4) 

01 cartolina branca 

01 caixinha de material dourado individual  

 

Observações: 
 

Reunião: dia 01/02/2019 às 17h30min. 
Início das aulas: 04/02/2019. 
Etiquetar todos os materiais e entregar nos dias 31/01 e 01/02/19. 
 
Os nomes dos livros para biblioteca de sala serão entregues pela professora na reunião de pais, os 
mesmos serão devolvidos no final do ano. 

 
OBS: Pedimos que não coloquem adesivos nas pastas. 


