
Lista de Material Ano letivo 2020 – 1º Ano 
 
 

 
ESCRITA/DESENHO/PINTURA 
 
* 02 Caixas de lápis de cor 24 cores (Boa qualidade) 
* 05 Lápis grafite nº 02 triangular (Boa qualidade) 
* 02 Apontadores com depósito (Boa qualidade) 
* 01 Estojo duplo grande com zíper 
* 02 Borrachas brancas 
* 01 Régua 15 cm. 
* 01 Tesoura sem ponta com nome (se canhoto, tesoura p/ canhoto) 
02 Potes de massa de modelar de cor variada pequeno 
* 01 Tubo de cola branca 90gr 
* 04 Colas bastão grande (boa qualidade) 
 
ARTES 
 
01 Pincel chatos (nº 12 ) 
01 Tela para pintura 40x30cm 
02 Tintas acrílicas  
01 aquarela 12 cores +  pincel 
01 Camiseta usada de adulto para pintura 
01 Furador de EVA (será devolvido no final do ano) 
01 Pasta Polionda amarela (media)  
02 Pastas de papelão de grampo trilho (amarela e azul) 
02 rolinhos de fita de cetim (01 fina e 01 grossa) 
01 Metro de TNT fantasia e 01 metro TNT liso 
01 Jogo de canetinha grossa hidrocor 12 cores (Boa qualidade) 
01 Massa de biscuit 
02 cartela de strass 
10 sacos plásticos A3 
10 sacos plásticos A4 
01 pacote de canson A4 
01 pacote de canson A3 
04 envelopes A4 
05 saquinhos de celofane 30cm 
02 Fitas adesiva fantasia 
01 pacote de Papel Criativo Cartolina Dupla Face Fantasia ou 01 pacote de Bloco Stamp 120g A4 c/6 cores 
 
MATERIAL PEDAGÓGICO:  
01 Livro de história infantil de acordo com a faixa etária 
02 Revistas para recorte  
01 caderno de música                  

        

IMPORTANTE: * Itens  que  deverão acompanhar diariamente o material do aluno e ser repostos quando necessário. Cabe aos pais  

       montar o estojo do aluno, não há necessidade de entregar o  excedente de tais itens. Os demais itens entregar dia 14 de Janeiro, 
       todo material deverá ser entregue com a identificação do aluno: Nome e turma. 

 

 


