
 

Lista de Material 2022 
1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Todo material deve ser etiquetado com o nome do aluno (colocar a etiqueta na frente). 

- Trazer somente no primeiro dia de aula: 

 01 lancheira 

 01 mochila  

 01 squeeze (garrafa para água) 

 01 escova de dente com capa protetora. 

 01 creme dental 

 01 necessaire para escova de dente e toalha de mão 

 01 toalha de mão com o nome da criança 

- Trazer no dia da entrega de material: 

 01 caderno pequeno em espiral (para agenda) 

 02 cadernos brochurão capa dura 96 folhas (azul) 

 01 estojo com 2 divisões e com zíper  

 03 lápis grafites  

 01 régua de 20 cm 

 01 borracha branca macia  

 01 apontador com depósito 

 01 tesoura sem ponta  

 01 caixa de lápis de cor com 12 ou 24 cores 

 01 conjunto de canetinha 12 cores  

 03 colas bastão  

 01 caderno de desenho (grande) 98 folhas para arte 

 01 pasta plástica azul fina com elástico  

 01 pote de massa de modelar soft (500g) 

 01 rolo de fita dupla face 

 10 plásticos (tamanho A4) sem furo  

 04 EVA (2 lisos e 2 glitter) 

 25 folhas sulfites florescentes  

 01 pacote de folhas sulfite A4 

 50 folhas de sulfite 40 

 01 cartolina branca 

 01 papel cartão (cor a escolher) 

 01 tubinho de glitter  

 01 rolo de durex largo  

 01 pote de tinta guache 250ML  

 01 pacote de palito de sorvete pontas arredondadas 

 



 01 pacote de pratinho de papelão de cor natural 

Obs.: o material de uso diário deverá ser reposto quando necessário.  

 

- Para acompanhar as aulas do “Líder em Mim”: 

 01 caderno brochurão capa dura 48 folhas (verde) 

Obs.: Demais materiais, se necessários, serão solicitados no decorrer das aulas. 

 

- Livro paradidático: Título individualizado que será informado aos pais na reunião 

pedagógica. 

 

- Material didático: Apostilas do Sistema Anglo entregues a partir da primeira semana de 

aula. 

 


