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LISTA DE MATERIAIS 
1º ANO - 2022 

 
01 cadernos de brochura universitário 96 folhas (fazer margens nos 4 cantos) 

01 pasta com aba e elástico de espessura 2 cm (para atividades realizados em sala) 

01 pasta com aba e elástico fina (para enviar atividades para casa) 
01 estojo com 2 zíperes  
02 caixas de lápis de cor (identificar com o nome todas as peças) 
01 kit de canetinhas hidrográficas 12 cores com pontas macias e resistentes que não afundam (identificar 
com o nome todas as peças) 
01 caixa de giz de cera curtom (identificar com o nome todas as peças) 

02 borrachas macias 
03 lápis grafite 
01 apontador com depósito (que caiba dentro do estojo) 

02 caixas de massa de modelar (mais macia) 

01 caixa de tinta guache 6 cores (identificar todos os tubos) 

01 pincel chato nº 8 
01 tesoura sem ponta 
02 tubos de cola branca lavável não tóxica 110g 
01 cola bastão 
01 régua pequena que caiba no estojo 
08 sacos plásticos tamanho ofício (para armazenar atividades e avaliações) 

01 fita adesiva colorida 12mmx10m 
01 pacote de papel colorido a4 sortido – 45 a 50 folhas (para atividades de criação, recortes, colagens) 
01 gibi 
01 revista para recorte 
01 Agenda diária (uma página por dia) 

 
*LIVROS DE LITERATURA: será informado ao longo do ano letivo. 

 
 
OBS.: 

 TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME DO ALUNO.  

 FAZER AS MARGENS NOS CADERNOS QUE NÃO TEM; 
 TODOS OS MATERIAIS QUE SOBRAREM SERÃO DEVOLVIDOS AO FINAL DO ANO LETIVO. 

 
 ENTREGA DOS MATERIAIS: 31/01/2022 

Horários:  
Manhã – 07h30 às 9h30. 
Tarde – 13h30 às 15h30 
 

 INÍCIO DAS AULAS:   01/02/2022 

 
TODO O MATERIAL DESTA LISTA PODERÁ SER ADQUIRIDO NA LIVRARIA DE SUA PREFERÊNCIA. 
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