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LISTA DE MATERIAIS 2021 
ENSINO FUNDAMENTAL/1º ANO  

 
Para uso diário (trazer na mochila com nome completo do estudante):  
01 Caderno pequeno de 96 folhas brochurão, com margem legível  
Lápis preto  
Borracha macia  
Apontador  
01 Régua de 30 cm  
01 Tubo de cola liquida 90g  
01 Cola bastão 40g  
01 Caixa lápis de cor  
01 Conjunto de canetas hidrocor  
02 Estojos  
01 Pasta de cartolina  
01 Tesoura sem ponta  
01 Garrafa plástica identificada para água  
01 Toalhinha para hora do lanche  
01 Mochila com alça, sem rodinhas (sugestão)  
 
Para uso em sala de aula (ficam na sala de aula):  
03 Cadernos pequenos de 30 folhas brochurão (Inglês, religião e espanhol)  
01 Caderno de caligrafia horizontal pequeno  
100 Folhas de desenho 120g/m²  
10 Folhas pautadas  
01 Metro papel contact transparente  
50 Folhas A4 coloridas  
01 Caixa de massa de modelar 6 cores  
02 Folhas de papel color set  
01 Folha de papel crepom  
02 Pacote de papel (32 folhas) colorido criativo 8 cores (120g/m²)  
01 Folha de EVA grande  
02 Tubo de cola liquida 90g (sugestão: Tenaz, faber Castell ou Polar Compactor)  
02 Pincéis (01 grosso tamanho 22 e 01 fino tamanho 16)  
02 Caixas de tinta têmpera 6 cores (15ml cada)  
01 Caneta de retroprojetor duas pontas cor preta  
01 Caixa de giz de cera  
01 Pasta c/ 50 sacos plásticos  
01 Crachá (para alunos novos)  
01 Alfabeto emborrachado (letras pequenas de E.V.A)  
01 Conjunto cola colorida (quatro cores)  
01 Cola glitter  
01 Jogo didático (alfabetização)  
01 Livro de história infantil (de acordo com a série) com nome do autor identificado na capa  
01 Revista velha (Solicitamos que seja observado o tipo de revista enviado)  
02 Pacote de palitos de picolé (1 coloridos e 1 natural)  
01 Fita reforçada em papel Kraft corrugado 48mmx50m  
01 Pacote pequeno de glitter  
01 Pacote pequeno de lantejoulas grandes  
01 Tinta para artesanato  
04 Envelopes de carta colorido tamanho (16x11,5)  
01 Lixa grossa para madeira ou água P60 (padrão)  
01 Pote de gel (colorido) para cabelo 100gr  
02 Sacos de ziploc tamanho 20cm x 18cm (aproximadamente)  
01 Par de meias brancas (pode ser usada)  
01 par de meias coloridas (pode ser usada) 
15 Prendedores de roupa de madeira  
01 Folha de EVA Glitter  
01 Folha de Papel Celofane  
01 Envelope pardo tamanho oficio  
01 Caixa material dourado pequeno individual  
01 Jaleco manga longa branco, com identificação do aluno, para práticas no laboratório de ciências  
02 botões pretos pequenos 
03 botões coloridos médios 
 

OBSERVAÇÃO: 
a) Todo material deverá ter a identificação do aluno.  
b) Os materiais deverão ser entregues para a professora titular até o dia 05/03/2021.  
c) No decorrer do ano letivo os alunos realizarão um trabalho referente a pintores, portanto será solicitada uma tela e tinta para criação dessas 
obras, sendo que na compra em quantidade conseguimos desconto. 


