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Lista de Material 2020 – 1º ano – Ensino Fundamental I 

Materiais de uso individual 
1         adaptador para lápis 
1         estojo escolar grande com 3 divisórias 
1         necessaire com kit de higiene (escova, toalha de mão e pasta de dente) 
1         mochila 
1         apontador com depósito 
3         borrachas brancas grandes e macias 
1         régua de 30cm (para canhotos o envio da régua apropriada) 
1         tubo de cola líquida escolar 90g 
4         tubos de cola bastão 
4         lápis preto triangular (sugestão: Faber Castell) 
15       sacos plásticos grosso tamanho ofício com 4 furos 
1        caderno de cartografia 96 folhas espiral (encapado na cor azul) 
1        rolinho de espuma 
1        caderno de caligrafia brochura grande capa dura 96 folhas (não espiral, encapado na cor 
azul) 
1        rolinho de espuma 
1        tesoura escolar sem ponta (para canhotos o envio da tesoura apropriada) 
1 caixa de material dourado (madeira ou eva) 
1         caixa de lápis de cor com 24 cores triangular (sugestão: Faber Castell) 
1 caixa de giz de cera com 12 cores (sugestão: Faber Castell) 
1 flauta doce Yamaha 
1         camiseta branca manga curta sem estampa (nova) – trazer no 1° dia de aula 
1 pasta transparente com elástico fina azul 
1         pasta transparente na cor azul com grampo 

 
Materiais de uso coletivo 

1         bloco de papel Canson Colorido Criativo A3 – 120g 
500     folhas de papel sulfite 
1  rolo de papel crepom (amarelo) 
1  rolo de barbante (70m) amarelo 
1  novelo de lã ( qualquer cor ) 
1  pacote de palito de sorvete 
1  folha de papel celofane azul e uma vermelha 
1          bloco de papel Kraft 120g 
2  potes de tinta PVA 100ml (sugestão 504 – amarelo limão e 579 – azul hortência) – 1 de 
cada cor 
1         chapéu de palha simples com borda costurada. 
1         pacote de Super Lantejoula Kit Criativo azul claro tamanho 20 mm com 30g 
1         rolo de fio de malha 80 m azul bebê 
1         pacote de sulfite 40 (120g) – 50 folhas  
1 pincel extra macio específico para artesanato nº 8 (exceto marca Tigre)  
1 pacote de bexiga nº9 – cor preto 
5        folhas adesivas de papel para impressão A4 (brancas)        

 
 

 
 
 



Observações importantes: 

Pedimos por gentileza que nos envie os materiais devidamente identificados e encapados de 
acordo com a cor referência de sua turma (AZUL). Sempre observando a reposição dos mesmos 
durante o ano letivo. O colégio irá fornecer a agenda escolar. 

Qualquer dúvida em relação aos materiais, entrar em contato com a secretaria do Colégio. 

Solicitamos aos pais de alunos canhotos o envio de régua e tesoura apropriada. 

Para o 2º semestre será solicitado um livro paradidático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


