
 

LISTA DE MATERIAL / 2019 
PERÍODO ESTENDIDO (Manhã)  

 

1º ANO 
 
01 bloco de papel tipo Romitec  
01 pincel  chato nº 16  
01 pacotinho de lantejoulas grandes coloridas 
01 bloco de papel tipo “Ecocores” moldura 110 g/m² (medida 230x320mm)  
01 bloco de papel tipo “Ecocores” textura visual  180g/m²  (medida 230x320mm)  
20 botões coloridos- tamanho médio/grande 
01 estojo escolar com 3 divisórias (para separação dos materiais escolares) 
02 lápis grafite 
02 apontadores 
02 borrachas 
01 caixa de lápis de cor 
01 caixa de canetas hidrocor  
01 pote de tinta guache 250 ml (Acrilex de preferência) – Meninos (azul e verde) / Meninas (rosa e laranja) 
01 tubo de cola bastão (40 gr) 
01 tesoura pequena sem ponta 
01 pasta plástica com trilho: transparente  
01 massa de E.V.A para artesanato (Meninos: laranja/ Meninas: rosa pink) 
01 pacote de palito de sorvete (meninos: amarelo/meninas: vermelho) 
01 esponja dupla face (Multiuso)  
01 rolo para pintura – espuma com suporte (4 cm) 
01 necessarie contendo escova de dente e creme dental (não mandar enxaguante bucal)  
01 camiseta usada (manga curta) maior do que a criança (p/ artesanato) 

01 caixa de leite vazia e limpa (Tetra park tipo Longa Vida)  
½ metro de tecido algodão estampado (motivo feminino)  
03 gibis 
03 revistas tipo Passatempo (de acordo com a faixa etária) 
01 revista para recortar 
01 foto (10x15) do aluno 
01 foto (3x4) do aluno 
 
OBS.: Os pais e/ou responsáveis se responsabilizam por repor o material sempre que houver necessidade. 

 
Importante: 

• Todos os materiais deverão ser entregues, de uma só vez, no dia 22 /01/2019, etiquetados com o nome e a 
turma da qual o aluno faz parte para a professora do Período Estendido. FAVOR SEPARAR MATERIAIS: 
MANHÃ E TARDE DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS.  

• Os materiais para Artesanato, Mostra Cultural e Projetos Didáticos serão solicitados, havendo necessidade, 
durante o ano letivo.  

 


