
 

 
 

 
 

LISTA DE MATERIAIS - 2022 - ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO 

 
  Livro integrado POSITIVO: a compra será via e-commerce – o link estará disponível no site da Escola. 

  Livro de Ensino Religioso: Crescer com alegria e fé - Livro: 01 - Editora FTD (a compra será via  
 e-commerce no site da FTD)  

01  Livro de caligrafia: No capricho - Livro: A – Quinteto (a compra será via e-commerce no site da FTD)  

  PROJETO: Pense Matemática (Informações na Secretaria) 

01 Bloco Criativo 

01 Caderno de linguagem grande de 40 ou 48 fls1X1(brochura com margem) (Os cadernos não poderão 
ter folhas decoradas) 

01 Caderno de matemática quadriculado grande 40 ou 48 fls1 cmx1cm (brochura com margem) (Os 
cadernos não poderão ter folhas decoradas) 

01 Caderno de capa dura de desenho grande 70 fls meia pauta (Os cadernos não poderão ter folhas 
decoradas) 

01 Rolo de fita durex largo 

01 Caixa de lápis de cor (12 cores-longo) 

03 Caixas de massa de modelar com 12 cores (caixa grande) 

02 Colas em bastão 40g  

04   Envelopes tamanho ofício - 260mm x 360mm (cor branca) 

01 Estojo com três divisórias: contendo 02 lápis pretos, 02 borrachas, 01 apontador com lixeirinha (com 
nome), 01 tesoura com ponta arredondada com nome gravado 

02 Pastas L tamanho A4 

01 Régua 30 cm com nome 

02 Tubos de cola branca 90g 

01 Caixa de cola colorida (06 cores) 

02 Cartelas de adesivos 

01 Jogo de canetinhas (12 cores) 

05 Sacos plásticos (tamanho ofício) 

100 Folhas de papel sulfite branco 

01 Bloco A3 colorido 

03 Canetas permanentes coloridas ponta grossa  

01 Bloco branco A3  

01m Papel contact transparente 

01 Rolo de fita de cetim (tamanho médio) 

10 Botões coloridos (4 furos - médios e grandes) casa de armarinhos 

01 Folha de E.V.A com glitter 

01 Rolo de fita crepe larga 

02 Pacote de palito de sorvete colorido com 100 unidades 

01 Potinho de purpurina 

01 Potinho de lantejoula 

04  Massa para Biscuit 90g coloridas 

10 Sacos ZIPLOC – tamanho 14x20 

01 Jogo de alfabeto móvel emborrachado 

02 Pacotes de lenço umedecido 

03 Caixas de lenço de papel 

01 Tinta guache (250ml) cor livre  

01   Pacote de bexiga (10 unidades) 

 

1º Ano - Material de Arte 

- 1 bloco CANSON  branco, A4 - 140 gr. 

- 1 caixa de lápis de cor longo. 

- 1 estojo de canetinhas 12 cores. 

- 1 cola bastão pequena. 

*Todos os itens devem ser identificados com o nome do aluno.                VIDE VERSO 

 



                                                                                       

 
 
AVISOS IMPORTANTES 
 

 31/01/2022 (Segunda-feira) – Entrega de materiais em seu turno de aula para a professora regente. 

 01/02/2022 (Terça-feira) - Início das aulas, conforme horário de cada turno; 

 Os materiais deverão estar etiquetados com o nome da criança, assim como jaqueta do uniforme, 

mochila e lancheira. 

 Cada aluno (a) deve trazer sua garrafa de água diariamente com o nome da criança; 

 Horário: Início 13h10min – Término 17h30min *Toda Segunda-feira aula até às 17h45 

 

SUGESTÃO ONDE ADQUIRIR MATERIAL DE PAPELARIA  
 
 AGD PAPELARIAS LTDA: Rua: Alameda Cabral, 139 – Centro – Fone: 3078-2339/3323-2339 

agdpapel@gmail.com  99744-9735 – Whatsapp - ENCAPAMOS TODO O MATERIAL 
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