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LISTA DE MATERIAIS PARA 2019 – 1º ANO DO ENS. FUNDAMENTAL (6 anos) 
 

 Início das aulas dia 28/01/2019 (segunda-feira). 
 

Materiais que deverão ser entregues para professora no dia 25/01/2019 - 6ªfeira das 10h às 11h 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 caderno de desenho – grande c/ 40 folhas – espiral – capa dura – sem folha de seda – marca Tilibra 

 folhas 150 g/m
2  

espiral/ horizontal 

1 caderno de capa dura, pequeno, com 48 folhas – na cor amarelo 

3 pastas grampo trilho tamanho ofício papelão azul/amarela/vermelha – 1 plástico grosso (cada pasta)                           

2 pastas plásticas transparente cristal – fina – com aba de elástico – tamanho ofício 

1          pasta com elástico (qualquer cor) para aula de inglês  

1 revista para recorte (tipo Cláudia ou Pais e Filhos) 

1 pasta polionda nº 1 ofício – 2 cm                                                                           

1 gibi – novo – preferencialmente da Turma da Mônica 

3 pacotes de 1g de lantejoula sendo 1 de flor, 1 de coração e 1 de estrela 

1 caderno 187 mm X 245mm Linguagem 40 folhas – Tilibra (70g/m²) 

*           livro paradidático infantil: “Inácio, o rato sortudo” (Lúcia Reis – Editora Paulinas)  
 

 No início do ano será disponibilizada a matriz dos cadernos de Alfabetização e de Matemática 

elaborados de acordo com a proposta metodológica Montessoriana. 

Caso haja interesse dos pais, o Colégio poderá auxiliar na cotação de gráficas para impressão em 

maior quantidade. Caso os pais optem pelo auxílio do Colégio na impressão, o valor a ser pago 

será o mesmo valor cobrado pela gráfica eleita. 

 

Materiais que poderão ser entregues pela papelaria:  
Os pais ou responsáveis que desejarem as papelarias poderão solicitar o encaminhamento dos materiais para o colégio.  

Os pais encaminharão somente o comprovante de compra para a professora. 

 

3 envelopes tamanho ofício brancos (27cm x 37cm ) 

300 folhas de papel sulfite A4 – Report ou Chamex  

2 metros de plástico transparente autoadesivo 

1         cola Tenaz 110g  
                                                                                                                                                    

Para sala de Arte: 
 

Quant. 

1 tela painel 20cm x 30cm x 3cm – Chassis Duplo 

1 pacote de pano multiuso, com 5 unidades – Perfex ou Scotch Brite – higienização de pincéis e tinta 

1 tecido estampado na metragem de 50x150 cm para patchwork – padrão Floral (100%algodão) 

1 cola Tenaz 110g – Scotch 90g 

1 rolo de fita durex transparente de 12mm x 50m 

1 lixa madeira Grão 50 ref.900 

1 pincel redondo artístico Condor Ref. 457 – série amarela – nº 2 

1 pincel redondo artístico Condor Ref. 457 – série amarela – nº 4 

1 metro de fita de tecido estampada 

20 sacos plásticos na metragem de 18cmx25cmx0, 05 (não pode ser de celofane ou polipropileno). 

1 tesoura escolar - Staedtler - Maped – Tilibra  com alças largas para posicionamento das mãos                                                                                                                            

   



COLOCAR EM ENVELOPE (80 cm x 56 cm) DE PAPEL MANILHA (não dobrar ou enrolar) 
 

Quant. 

2       folhas de EVA 600x400x2mm – verde bandeira 

2       folhas de papel cartão 270g – azul escuro                                                                                  (vide verso)  
                                                                                                                                              

Materiais de uso pessoal – o aluno deverá trazer no 1º dia de aula: 28/01/2019 – 2 ª feira 

(dentro de uma bolsa escolar simples (sem carrinho / de preferência sem rodinhas) 
 

Marcar o nome da criança em cada unidade da caixa de lápis de cor e canetinhas. 
 

Quant. 

1 jogo com 12 canetas hidrocor – marca F. Castell - Acrilex                                                        

1 cola Tenaz 100g ou tipo lápis – branca  (deverá ser reposta quando acabar). 

1 caixa de lápis com 24 cores – marca Staedtler (essa marca vem a cor ocre de acordo com os materiais 

montessorianos)      

2 estojos com duas partes, com zíper, contendo:                                                                               

1 apontador com depósito – simples           

2 borrachas: 1 branca Mercur 20 ou F. Castell 7020 e 1 borracha azul e vermelha.  

4 lápis avulsos – 2 na cor laranja, 2 na cor azul escura e 1 na cor vermelha 

5 lápis grafites 2 B – marca F. Castell - Staedtler- Tilibra                                                               

1 tesoura com ponta redonda – marca Mundial – Tilibra – Staedtler (nome e sobrenome)    

1  lancheira e guardanapo de pano c/ nome bordado  
 

Atendendo a legislação vigente, as marcas indicadas são somente sugestões. Alertamos que 

marcas de qualidade inferior se deterioram no decorrer do ano, tornando-se inutilizáveis. 
     

Observações: 
1 – A tesoura poderá ser reaproveitada do ano anterior, desde que esteja em boa condição. 

2 – Não será permitido o uso de lapiseira, estojo de lata e corretivo líquido. 

3 – A bolsa escolar (mochila) não deve ter rodinhas, pois os alunos a acomodam nas costas de sua cadeirinha e a 

mochila com rodinha tem um peso maior, chegando a tombar a cadeira, causando transtornos na sala de aula. 

4 – A responsabilidade pela elaboração desta lista é da equipe de Professores, Orientação Educacional e Pedagógica. 

5 – Para os alunos novos: 01 pasta de trilho azul marinho com 5 sacos plásticos grossos (015) tamanho ofício. 

 

Papelarias e Livrarias, em Campinas, onde constam nossas listas de materiais/2019 
 

Bagatele Papelaria e Presentes 
Av. Monte Castelo, 76 – Jardim Proença 

Fone: 3234-3804 / 3237-2617 

E-mail: bagatelepapelaria@yahoo.com.br 

 
Papelaria Colegial (antiga Brasil Escolar) 

Av. Saudade, 577 – Ponte Preta 

Fone: 3232-9824 / 3234-0701 

E-mail: campinascolegial@gmail.com 

 
Livraria Pergaminho – loja 1 

Rua Bernardino de Campos, 1049 – Centro 

Fone:  3236-7717 

E-mail: loja1@pergaminho.com.br 

E-mail: livrarialoja1@hotmail.com.br 

(somente livros didáticos e paradidáticos) 

Livraria Pergaminho – loja 2 
Rua Barão de Jaguara, 1331 – Centro 

Fone/Fax: 3234-1939 

E-mail: loja2@pergaminho.com.br 

(somente livros didáticos e paradidáticos) 
 

Papelaria Castelo 

R. Oliveira Cardoso, 346 – Castelo 

Fone: 3284-2323 

E-mail: vendas@papelariacastelo.com.br 

Papelaria Paulino 

R. Dr. Quirino, 1234 – Centro 

Fones:  3739-9090 

E-mail: papelariapaulino@papelariapaulino.com.br 

 
Modelo Papelaria e Livraria 
Av. Francisco Glicério, 1293 – Centro 

Fones / Fax: 3235-3978 / 3305-4002 / 3235-3977 

E-mail: modelopl@terra.com.br 

 

Papelaria Judá 
Av. Baden Powell, 843 –  Jd Nova Europa 

Fone: 3324-5630 /98976-1935 

E-mail: papelariajuda.com.br 

Contato: contato@papelariajuda.com 
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E-mail: vendas1@papelariacastelo.com.br 

(Estac.na Rua Orlando Carpino, 220 Castelo 
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