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1° Ano 

Lista elaborada conforme preceitos da lei n° 12.886/2013  
 

Quant
. 

Discriminação Quant. Discriminação 

2 
Bloco  de papel Canson para desenho A3 branco 180g 20 
fls 

2 Caixa c/ 6 cola colorida 23g cada 

2 
Bloco de papel cartolina Creative tam A4 120g 24 fls 
cores fluorescentes 

2 Folhas de emborrachado (cores vivas) 

3 Blocos de papel creative 5 cores A4 c/ 50fls 75g 5 Folhas de lixa para desenho 

1 Caixa de Cola colorida 23gr c/gliter 6 cores 3 Folhas de papel crepom 

2 Caixa de tinta guache 12 cores (15 ml cada)  1 Metro de feltro 

1 Caixa de Tinta relevo dimensional c/6 cores  20ml  2 Metros de tecido estampado 

3 Caixas de massa de modelar de amido (12 cores) 2 Pacote de 100 folhas de papel sulfite colorido 75g 

5 Cartolinas brancas 100 Palitos de picolé 

5 Cartolinas colorset (3 pretas e 2 marrons) 2 Pincel chato no12  

4 Cartolinas guache (preta, azul, vermelha e verde) 6 Tinta plástica para artesanato 37ml (cores vivas) 

5 Colas brancas (90g)   

 
Material individual 

 

Quant. Discriminação Quant. Discriminação 
02* Gibis 02 Cadernos Caligráficos (pauta dupla) grandes de capa dura 

02* 
Revistas (Globo Rural, Casa Claudia, Terra, 
etc.) para pesquisa em sala 

02 Cadernos grandes, capa dura, brochura 96 folhas 

01* 
Jogo educativo (quebra-cabeça, memória, 
dominó, etc.) 

01 Pasta plástica classificadora (para folhas tamanho ofício) 

01 Tela para pintura (tamanho 20x30cm) 01 Agenda escolar 

01 Escarcela plástica fina com elástico (para folhas tamanho ofício) 

01 Camiseta branca tamanho “P” adulto – identificar com o nome da criança 

01 Garrafinha tipo Squeeze para água (enviar diariamente) 

02* 
Livros de Literatura Infantil: os títulos adotados para a turma serão disponibilizados junto à lista de livros didáticos  na 
primeira semana de janeiro. 

01 
Bolsa Escolar de livre escolha + 01 estojo escolar (contendo: 1 caixa de lápis com 12 cores, 1 apontador, 5 lápis 
grafites, 1 borracha, 1 cola branca 45 ml, 1 tesoura sem ponta e 1 conjunto de hidrocor fino com 12 cores) + 01 muda 
completa de farda + estojo de higiene contendo: 01 escova de dentes, 01 creme dental e 01 toalha de mão. 

 
Observação: Os materiais assinalados com asterisco (*) não serão devolvidos no final do ano, uma vez que são consumíveis 
. 

Informações Importantes 
 

 1ª Reunião de Pais e Educadores: 24/01 – turmas da manhã, às 11:00h; 
turmas da tarde, às 17:00h. 

A reunião acontecerá no dia e horário especificados acima, na unidade onde a criança estudará. 
 

 Entrega de Material: o material escolar (exceto o que é enviado diariamente na bolsa do aluno) deve ser entregue 
na unidade onde a criança estudará, devidamente personalizado, até o dia 22/01 (segunda-feira). 
 

 Lista de Livros: a relação dos títulos didáticos e paradidáticos estará disponível no setor de venda de livros a partir 
da 1ª semana de janeiro. 
 

Início das Aulas: 31/01. 
 
 


