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 MATERIAL INDIVIDUAL - Mochila 
1 Agenda personalizada do Colégio 

1 Estojo com duas repartições 

1 Caixa de lápis de cor - 24 cores (pref. Maped/ Faber Castell) 

8 Lápis preto N°2 

1 Apontador com depósito. 

4 Borrachas macias  

6 Colas bastão 20g. (pref. Pritt/ Acrilex/ Faber Castell) 

1 Tesoura sem ponta com nome gravado 

1 Pasta fina polionda com  elástico (vermelha) 

       1 Régua 15cm 

1 Mochila (para colocar agenda, estojo, troca, cadernos, apostila e livros paradidáticos, quando solicitado) – 
(recomendamos aos pais que repensem o uso de carrinhos levando em conta que no colégio tem escadas). 

1 Lancheira – contendo uma garrafinha de água e toalhinha (trocar diariamente) 

 MATERIAL – Caixa Organizadora *** 
1 Caixa organizadora incolor com tampa- 8,4 L - 8,6 L – (12x40x26cm) - para guardar os materiais individuais. (indicação: 

marca CONTAINER ou SANREMO)  
*Para melhor organização dos armários, não serão aceitas caixas de tamanho maior que o solicitado. 

1 Calculadora  

1 Ábaco escolar com suporte – 100 bolinhas 

1 Pincel fino chato n°16 

1 Pincel fino chato n° 8 

1 Caixa de lápis de cor – 12 cores (aquarelável) 

1 Caixa de cola glitter – 6 cores (preferência Acrilex) 

1 Jogo de hidrocor (fino) 12 cores (pref. Maped/ Faber Castell) 

1 Camiseta BRANCA - tamanho “M” ADULTO para aulas de artes. 

1 Avental branco de tecido e manga longa para uso no laboratório 

1 Plástico grosso flexível para forrar a mesa (60x90cm) 

1 Caixa de giz de cera curto – 12/15 cores (pref. Faber Castell) 

2 Tubos de cola branca – 110gr  

1 Caixa de cola colorida - 6 cores 

1 Caixa de pintura a dedo – 6 cores 

1 Pano para limpar pincel tipo flanela. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATERIAL*** 
1 Pasta com grampo e trilho (vermelha - de plástico transparente) 

1 Pasta catálogo 50 plásticos  (vermelha) 

1 Pasta fina com elástico (preta- de plástico transparente) 

1 Pasta com elástico de 30mm (Vermelha - de plástico transparente) 

2 Cadernos capa dura linguagem,40 folhas (pref.Kids Tilibra- 70g/m²) 

1 Caderno de brochura pequeno – AZUL – 100 FLS. – NÃO ACEITAREMOS CADERNO ESPIRAL. 

1 Caderno capa dura Caligrafia (pref.Kids Tilibra- 70g/m²) 

1 Folha de papel almaço quadriculado A4 1cm x 1cm 

1 Caderno brochurão universitário capa dura- VERMELHO (48 FLS. BRANCAS) – NÃO ACEITAREMOS CADERNO ESPIRAL 

1 Saco plástico grosso A3 – OFÍCIO c/ 4 furos 

1 Gibi 

1 Passatempo que contenha cruzadinha, caça- palavras, sudoku – pref. Turma da Mônica, Picolé ou Ed. Girassol 

1 Pote de massinha (pref. UTI-GUTI/GROW/ESTRELA) 500 gr 

1 Pré papel cor dobradura e origami 120g/m
2 

 - 24 folhas (pref. Filipinho) 

2 Blocos papel Canson A3 – 140g/m² (20 folhas) 

1 Blocos papel Canson A4 – 140g/m² (20 folhas) 

10 Botões pequenos 

1 Potes de tinta- 250ml (AMARELO PELE) - (pref. Marca Acrilex) - (tampa dosadora) 

50 Palitos de churrasco 

4 Pacotes pequenos de lantejoula – PRATA 

4 Potes pequenos de purpurina - PRATA 

1 Caixa de cotonete 

       1 Caixa de palito de dente 

1 Rolo de fita adesiva – preto 12x10 

1 Fita adesiva transparente 45x45 

1 Fita crepe FINA 19mmx50m 

2 Lixas d´água nº80 

10 Bexigas nº 09 

10 Pratinhos descartáveis (PLÁSTICO ou papelão colorido sem tema) 

2 Bolinhas de isopor (2,5/4,0) 

1 Refil de cola quente fino 

1 Massa cerâmica da Acrilex 

10 Envelopes comerciais –BRANCO - 114x162 

       2 Folhas de etiquetas adesivas A4 25,4x66 7 MM 30 por folha 

1 Tela de pintura 20 x 30 

1 Revista para recorte 

3 Caixas de lenço c/ 50 lenços 14,2cm x 21,2cm 

1  Brinquedo para brincadeira simbólica (sugestões): boneca/salão de beleza/jogo de 
panelas/ferramentas/carrinhos/heróis/dinossauros/bichos. 

Observações: 

 Todo Material deverá estar identificado, inclusive os lápis, canetinhas; 

 Ao longo do ano pediremos outros materiais para atividades específicas em aula; 

 Os materiais com essa sinalização (***) deverão ser entregues na primeira reunião de pais; 

 Não enviar materiais de mochila, os mesmos deverão ser enviados no primeiro dia de aula; 

 Lápis, Borrachas e Colas bastão reservas, serão deixados na Caixa Organizadora; 

 Materiais do estojo deverão ser repostos sempre que necessário; 

 Para evitar o desperdício é importante que todos os materiais solicitados sejam de boa qualidade, 

ficando a escolha das marcas a critério dos senhores responsáveis. 

 



LISTA DE MATERIAL 2019 
1° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Livros: 

1. APOSTILA ANGLO: 1° ano – CADERNOS: 1, 2, 3 e 4. 

2. ARTE E HABILIDADE – 1º ano  Ensino Fundamental  
Autores: Angela Anita Cantele  e  Bruna Renata Cantele      Editora: FTD 

 

 As apostilas serão vendidas pela livraria Livro Fácil. 
 Valor: R$963,38 
 www.livrofacil.net - Código de acesso: ideallf 
 Os outros livros e dicionários poderão ser adquiridos pela mesma livraria. 
 O uso do uniforme será exigido a partir do 1º dia de aula.  

 ENTREGA DE MATERIAIS: Os materiais deverão ser entregues do dia 

21/01 ao 24/01 no horário das 7h00 às 18h00. 
 
 
 

 

                 INÍCIO DAS AULAS: 29/01/2019 
 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

http://www.livrofacil.net/

