LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019 – 1º ANO A E.F. I
Materiais de uso individual do aluno: (devem vir etiquetados. O
nome do (a) aluno (a) deve estar em letra caixa alta. Ex.: ISABEL)
*1 caderno grande, capa dura, sem espiral, na cor amarelo – 96 folhas.
*1 penal com 2 divisórias – para materiais de uso diário.
*4 lápis de escrever triangular.
*1 caixa de lápis de cor – 12 cores.
*2 borrachas macias.
*1 apontador com depósito – escolher uma boa marca.
*2 colas bastão – 40g.
*1 tubo de cola branca – 90g.
*1 tesoura sem ponta – escolher uma boa marca e observar se o aluno é destro ou canhoto.
*1 pasta plástica A4 com elástico – Fina.
*1 pasta catálogo com 30 folhas mais grossas, para facilitar o manuseio.
*1 tela para pintura – 30cm X 20cm.
* 1 camiseta velha de adulto para as aulas de pintura
Materiais de uso coletivo: (não é necessário identificar o nome)
*1 jogo pedagógico. Sugestões: Jogo da memória, Quebra-cabeça, Dominó, Pega-vareta, Super
trunfo de animais, Jogos que envolvam letras e números.
*24 prendedores de madeira (grampos de roupa).
*1 novelo de lã – 40g – cores variadas.
*1 caixa de giz de cera jumbo – 12 cores
*1 rolo de fita crepe – de boa qualidade.
*2 potes de massa de modelar – cores variadas – 150g
*1 pote de tinta guache – 250 ml na cor ________________________________
*1 bloco de papel criativo colorido A4.
*1 folha de cartolina – cores variadas.
Observações:
*3 folhas de EVA na cores variadas
*1 folha de EVA decorada / estampada.
1)
1) Todos os materiais deverão ter o nome do aluno. É importante
* 1 pincel achatado nº 14
que sejam de boa qualidade para maior durabilidade.
*100g de fibra acrílica para enchimento.
2)

2) O estojo com os materiais de uso diário como: lápis, borracha,
tesoura, cola e apontador deverão ficar na mochila do aluno.
3) Confira regularmente os materiais, durante o ano letivo, repondoos quando necessário.

3)

4) Materiais específicos de projetos e/ou perecíveis serão solicitados
no decorrer do ano, à medida que forem necessários.

