
LISTA DE MATERIAL  2018 

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

1. Livros e cadernos devem ser encapados, para sua adequada conservação.
2. O consumo de lápis, borracha, cola, cadernos, etc. depende do seu bom uso e cuidado. A reposição deverá ser feita
conforme a necessidade.
3. Todo o material INDIVIDUAL deve ser identificado (nome, série e turma), para fácil localização,
em caso de extravio.

MATERIAL USO COLETIVO 

02 Durex transparente    
01 cx de massa modelar 
01 cx de giz de cera 
01 pincel chato nº12     
01 pcte de papel color set   (coloridas) 
01 pcte de papel criative Paper florescente 
01 pcte papel Lumi Paper A4 
02 folhas de cartolina laminada    
02 folhas de papel carmuça      
02 folhas de cartolina     
02 folhas de papel cartão  
05 folhas de EVA (02 c/glíter e 3 c/cores variadas)    
02 folhas de papeis crepons    
01 pote de tinta guache (250 ml)    
02 pcte de papel Filipinho color 
01 pcte papel Sulfite branco –A4 -40 kilos 
02 Pacote de A4 Chamex (500 folhas cada) 
01 caixa de tinta alto-relevo 
02 vidros de cola branca 90 g 
01 vidro de cola colorida 
02 durex colorido 
01 revista para recorte 
03 Gibis 
01 minidicionário da Língua Portuguesa (Nova ortografia)  
01 revista de cruzadinha infantil nível fácil ( Picolé, Turma da Mônica, Colore) 
01 brinquedo pedagógico- sugestão : Lego 
50 palitos de picolé 

MATERIAL USO INDIVIDUAL 

01 Agenda Escolar 2018
01 garrafinha para água 
01 Estojo de Canetinha hidrocor (12 cores) ponta grossa 
01 caderno de caligrafia- mod. 1A 
01 caderno de desenho (Artes) sem pautas 48 fls 
07 cadernos ALIBOMBOM/capa dura- grande (brochurão), pautado, numerados, com margem  
01 Tesoura sem ponta com nome gravado 
01 régua  de 30 cm de plástico transparente - milimetrada 
01 Estojo Completo – (06 lápis pretos n.º 2, lápis de cor (24 unidades), 01 borracha macia e um apontador com 
reservatório 
02 revistas de cruzadinha infantil nível fácil ( Picolé, Turma da Mônica, Colore) LIVROS ADOTADOS-Reformulados 
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