
 

 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  - 1º ANO 

 2022 
01 apontador com reservatório 
02 borrachas (brancas e macias) 
01 régua de 15 cm 
20 botões (grandes e diversas cores) 
02 blocos de papel Canson A4 
01 caderno universitário de 96 a 100 folhas (capa dura e espiral) 
01 caixa de big giz de cera - 12 cores (tipo Acrilex) 
01 caixa de cola gliter em bisnaga com 6 cores (tipo Acrilex) – . somente para as meninas 
01 caixa de tinta plástica em bisnaga com 6 cores (tipo Plasticor) – somente para os meninos 
01 caixa de têmpera guache Show Color ( potes vem com o pincel- Acrilex) 
01 caixa de lápis de cor – 12 cores 
01 caixa organizadora de 6 litros para o material de Arte (transparente) 
02 colas bastão (40g cada) 
02 colas líquidas (110g cada) 
01 coleção Eco Cores Moldura 7 cores (tipo Novaprint) – somente para os meninos 
01 coleção eco cores Textura Visual 2 (tipo novaprint) – somente para as meninas 
01 conjunto de canetas hidrocor com ponta grossa com 12 cores (tipo Pilot ou Faber Castell) 
01 estojo com zíper de três divisórias (para lápis) 
10 etiquetas brancas (tamanho grande) 
02 gibis (pode ser usado em bom estado) 
03 lápis grafite triangular n° 02 
01 livro de histórias (para uso comum em sala de aula, para leitores de 6 anos- o mesmo não será devolvido- 
sugestões de autores: Ziraldo, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Eva Furnari, entre outros) 
02 lixas grossas 
02 pastas de plástico com elástico na cor amarela 
01 pasta Aba Elástico Oficio 55 mm na cor amarela 
01 pasta de plástico com trilho e dois furos tamanho A4 na cor amarela  
01 pincel chato cabo longo – n° 14 (macio) 
01 pote de massinha de modelar SOFT (tipo Uti Guti, Acrilex – 500g) 
01 pacote de massinha em E.V.A com 10 cores (+ ou – 50g cada) 
03 revistas tipo Passatempo com atividades com atividades para a idade de 6 anos 
01 plástico leitoso verde ou azul (60x70 cm) 
02 revistas usadas (tipo: CRESCER, CASA),  
01 tela de pintura 20x30 
01 tesoura sem ponta, em aço inox, com nome de criança gravado 
01 Material Dourado Individual com 62 peças em madeira (sugestões da marca: CIABRINK BRINQUEDOS, CARLU 
BRINQUEDOS, PAIS E FILHOS) (ATENÇÃO - preferência para o material dourado que vem guardado em caixa de 
madeira ) 
01 mochila de rodinhas que comporte a pasta elástica A4 de lição de casa (mochila escolar e não mala de viagem) 
Outros: 
01 camiseta usada, tamanho maior que a criança, para as aulas de Arte 
02 fotos de criança atual 3x4 (com nome no verso) 
01 foto de criança atual 10x15 (com nome no verso) 
 
 
 
 



Avisos importantes: 
 

● As marcas descritas acima são sugestões de compra, uma vez que apresentam qualidade e 
durabilidade. 

● O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar (a professora 
solicitará). 

● Alguns materiais serão de uso coletivo, como: tintas, massinhas, papéis, livros de histórias e outros. 
● Todos os itens do uniforme, materiais e livros deverão vir identificados com nome completo da 

criança, inclusive agasalho de inverno. 
● Colocar o nome da criança do lado de fora da lancheira e mochila. 
● Colocar todas as fotos dentro de um envelope com nome e entregá-lo de uma só vez. 
● Todo o material (acondicionado em sacola ou pacote fechado, devidamente identificado com nome 

e turma com letra bastão maiúscula) deverá ser entregue à professora, no dia 24/01/2022  no local 
da Reunião de Pais. 

 


