
 

 
Lista de Material 

1º Ano / Ensino Fundamental I 

2019 
 
 

Nome do aluno: ________________________________________________________ 
 
 

Material de uso individual 
 

- (*) 03 pastas Polionda de 2 cm, vermelha, amarela e verde; 

- (*) 01 pasta com elástico A4 espiral (verde) – só para alunos novos; 

- (*) 01 caderno brochurão com capa dura – 96 folhas, 201 X 278 mm, encapado com plástico ou 

contact (qualquer estampa); 

- 01 caderno criativo – 96 folhas pautadas e com margens – Faber Castell (qualquer cor) – para 

alfabetização 

- (*) 01 caderno espiral com capa dura, quadriculado 1 x 1 cm – 96 folhas; 

- (*) 01 caixa de 8 – ecogizes de cera (corpo de madeira) - Faber Castell; 

- (*) 10 lápis grafite 1205 max. nº 2 – Faber Castell; 

- (*) 02 caixas de lápis de cor – longo com 12 – Eco triangular 063 – Faber Castell; 

- (*) 04 borrachas – Faber Castell (Super Soft Black); 

- (*) 03 apontadores retangulares com depósito - Faber Castell; 

- (*) 02 jogos de canetinhas hidrocor – com 12 unidades; 

- 01 tesoura Mundial com pontas redondas – nome gravado (de cabo preto e ponto vermelho); 

- 20 sacos plásticos grossos 020 – sem furos – ofício; 

- (*) 01 lancheira com garrafa; 

- 04 tubos de cola gel 2 bicos – Faber Castell; 

- 01 conjunto de praia – balde e pá; 

- 01 livro de história infantil (próprio para idade) encapado com plástico ou contact transparente; 

- (*) 01 camiseta – para uso como avental -  tipo Hering de adulto – (pode ser usada); 

- 01 jogo educativo próprio e interessante para faixa etária. Exceto jogos em E.V.A.;  

- 01 pote de massa de modelar escolar (UTI GUTI) 500g; 

- (*) 01 jogo – letras móveis de madeira Carimbrás e 1 saco de TNT. Disponível na casa de 

brinquedos pedagógicos Castelinho (Rua Dr. Albano de Almeida Lima, 1089 – Castelo / ao lado da 

Igreja do Rosário) – só para alunos novos (colocar nome em cada peça); 

- (*) 01 Escala Cuisenaire – Individual – Carimbrás – Disponível na casa de brinquedo pedagógico 

Castelinho (colocar nome em cada peça);  

- (*) 01 estojo de zíper com 4 divisões; 

- 01 bloco colorido A4 Lumi Papers 120 g/m2; 

- 01 bloco colorido A3 Lumi Papers 120g/m2; 

- 01 pote de tinta guache 250ml – vermelho (Corfix); 

- 01 caderno ½ pauta espiral com capa dura, Tilibra, para aulas de Inglês. 

 



MMAATTEERRIIAALL  DDEE  PPAAPPEELLAARRIIAA  PPAARRAA  UUSSOO  EEMM  CCLLAASSSSEE  OOUU  EEXXTTRRAACCLLAASSSSEE  

11ºº  AANNOO  ––  EENNSSIINNOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  II  
 

 

- 400 folhas de sulfite branco – 210 x 297 (A4); 

- 01 pacote com 50 folhas de sulfite colorido A4; 

- 02 folhas de papel dobradura colorida; 

- 02 folhas de papel laminado (coloridas); 

- 04 folhas de papel color set Spiral (coloridas); 

- 01 rolo de papel crepom (colorido – uma cor só); 

- 05 envelopes 37 x 47 (sem marcá-los); 

- 04 folhas de papel pardo; 

- 05 folhas de etiquetas PIMACO – A4256 (não pode amassar / digitação); 

- 02 caixas de lenço de papel c/ 50; 

- 2 m de contact; 

- 02 folhas de EVA (qualquer cor); 

- 01 folha de etiqueta 25,4mm x 66,7mm. 

- 1 novelo de lã grossa (bege). 

 

 

Obs.: Não enrolar ou dobrar folhas (color set, cartolina etc.). 
 

 

 

 

 

 

 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS::  
 

1. Reserve na sua agenda, o dia 25/01/2019! Dia de conhecer a professora do seu filho e 

entregar o material individual. Neste dia, os pais deverão vir nos seguintes horários: 

- Período da manhã: início às 8h e término às 9h30; 

- Período da tarde: início às 13h e término às 14h30. 

2. É importante apresentar todo material individual identificado com o nome completo do aluno.   

3. (*) O referido material deverá ser devidamente identificado com o nome do aluno. 

4. O material coletivo acima deverá ser entregue no almoxarifado – a conferência será feita com 

a funcionária do Almoxarifado - agendar a entrega pelo telefone:  

(19) 3744-5246, a partir de 10/01/2019. 

5. As listas serão distribuídas somente no Colégio. 

6. Se a opção for pela compra do material em uma das papelarias indicadas, uma cópia do canhoto 

deverá ser entregue na escola com o carimbo de pago e a outra cópia permanecerá na papelaria 

para controle da mesma. 

7. Importante ser da marca solicitada, pela qualidade e durabilidade. 

 
 


