
1 Mala ou mochila (que caiba uma pasta de elástico) 1 rolo de fita crepe 

1 lancheira 1 bloco de canson A4  branco

1 bloco de canson A4 colorido

1 bloco de canson A3 branco
1 estojo grande com zíper 1 folha de EVA liso - qualquer cor

2 metros de TNT azul

1 bloco ecocores novaprint 180g A4
2 Tubos de cola bastão grande (Maxprint ou Pritt) 1 folha de EVA com gliter qualquer cor
2 Tubos de cola líquida grande  (Maxprint ou Pritt) 1 pacote de paliito de sorvete
1 pasta plástica transparente com elástico - fina 2 rolos de papel crepom (qualquer cor)
1 Pote de massinha soft - 12 cores 1 rolo de fita de cetim média (qualquer cor)

1 rolo de durex fino

1 rolo de fita crepe média

1 apontador com depósito Faber Castell ou Mapped

2 borrachas brancas com capa

6 lapís preto nº 2

1 pasta catálogo vermelha com 30 sacos plásticos

2 Gibis em bom estado

3 revistas (em bom estado para recortes)

1 livro paradidático para a biblioteca de sala

27/01/2022 - Período escolar 

Data:  12/01/2022 Horário: 16h 

INÍCIO DAS AULAS

Para alunos do Período Integral                                                             

Etiquetar e colocar nome em tudo 

13/01/2022 - Período integral                                  

REUNIÃO DE PAIS

 Data:  24/01/2022 Horário: 16h 

(inclusive em todas as peças do uniforme)

MATERIAL DE APOIO

caderno brochura grande pautado - capa dura ilustrada  

48 folhas - 

1

1

1
Tesoura sem ponta com nome gravado ( Mundial, 

tramontina ou maped)

caderno brochura grande quadriculado 1cmx 1cm - 

capa dura azul -48 folhas 

OBSERVAÇÕES

MÚSICA
Flauta yamaha doce soprano - Esse material será solicitado 

pelo professor no trimestre de utilização

LISTA DE MATERIAL
1º ANO E.F.

USO PESSOAL PAPELARIA

toalha ou guardanapo com nome que deverá 

permanecer na lancheira
1

caixa de lápis de cor com 24 cores (não aquarelável) BIC 

ou Faber Castell

Tempera guache - tampa com pincel - show color- 6 

cores Acrilex
1

1

1
caixa de giz de cera curton 15 cores bic ou faber castell


