
 

 
 
 
 

 

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

 

 

 

 

Materiais diversos: 
(Todo o material deverá ser identificado com o nome do 
estudante em etiqueta visível) 

02 cadernos grandes - brochurão de linhas simples, 
com margem e sem desenhos nas folhas (Aula e 
Tarefas de casa); 
01 caderno pequeno - brochurão de linhas simples, 48 
folhas, com margem sem desenhos nas folhas (Língua 
Inglesa); 
01 caixa de lápis de cor - com 12 ou 24 cores; 
01 tesoura sem ponta; 
01 estojo de canetinhas coloridas; 
01 borracha; 
02 colas bastão – 40gr; 
02 tubos de cola líquida – 90gr; 
01 caixa de giz de cera grande (não aquarelável); 
01 apontador com depósito; 
03 lápis de escrever; 
01 pasta A4 com elástico; 
01 estojo com no mínimo três divisórias; 
01 camiseta manga longa adulta (para atividades com 
pintura). 
02 máscaras reservas para eventuais trocas, além da 
que estará usando quando entrar na Escola; 

 

Material a ser entregue para a professora 
no dia 14/02/2022 
01 caixa de tinta guache pequena - 12 cores; 
02 potes de 150 gr. de massa de modelar; 
01 pincel chato nº 10; 
01 caneta de retroprojetor; 
01 bloco de desenho A3; 
05 sacos plásticos transparentes (tamanho 
ofício); 
10 folhas sulfite 60 colorida; 
03 pacotes de 50 folhas sulfite 60 branca; 
01 pacote de 100 folhas A4 branca; 
01 pacote de papel color plus A4; 
01 kit material dourado (pequeno) de 
madeira; 
01 pacote de pratos de papelão descartáveis 
sem estampa; 
01 revista para recorte; 
02 gibis; 
12 grampos de roupa grandes de madeira; 
01 cabide de roupas; 
01 régua 20cm; 
3 cartelas pequenas de adesivos; 
 

 Início do ano letivo: 14/02/2022 (segunda-feira) reunião de pais e entrega dos materiais para a 
professora, fique atento ao seu e-mail para mais informações sobre como será realizada esta reunião. 
Não haverá aula neste dia.  

 15/02/2022 (terça-feira) início das aulas para os estudantes do 1º ano; 

 12/03/2022 (sábado) Reunião de Pais. 

Projeto de Leitura 2022  

A indicação dos livros literários para o projeto de leitura 
será enviada no início do ano letivo de 2022.   
 

Sobre o Projeto Bilíngue  

O material didático será entregue diretamente 

na Escola, o mesmo será fornecido pelo 

nosso parceiro, Be – Bilingual Education. 


