
               LISTA DE MATERIAIS – 2.021 

     1º ano E.F. 

(Alunos novos) 
 

 

Material coletivo: 

1 pacote de sulfite A4 – 500 folhas – cor: branca; 
1 pacote de papel creative lumipapers A4; 
1 cola glíter furtacor; 
1 pincel nº 14; 
2 folhas de cartolina estampada; 
4 folhas de E.V.A. – cores: 1 branca, 1 vermelha, 1 rosa com glíter e 1 amarela com glíter; 
1 folha de papel crepom – cor: amarela; 
1 pote de tinta guache de 250 ml – cor: rosa; 
1 tubo de cola instantânea para artesanato; 
1 metro de tecido de algodão estampado; 
1 metro de feltro marrom; 
2 rolinhos inteiros de fita de cetim – cores: 1 amarela e 1 verde – com 1 cm de largura; 
1 pacote de Perfex; 
 

Material individual (etiquetado com nome): 

2 cadernos grandes brochura de capa dura – cor: vermelha (96 folhas) - É obrigatório seguir a cor da capa do caderno! 

1 estojo – sem ser de lata; 
2 lápis pretos nº 2; 
2 borrachas macias brancas; 
1 apontador com lixeira simples; 
1 tesoura de ponta arredondada de boa qualidade; 
3 tubos de cola líquida branca – 90g;  
1 caixa de lápis de cor – 12 cores (colocar o nome em todos os lápis); 
1 régua plástica de 30 cm; 
1 pacotinho de material dourado em madeira (dentro de um recipiente plástico com tampa e nome); 
1 caixa de lenço descartável; 
1 álcool gel; 
1 sabonete líquido 
 

Importante:  
� 1º dia de aula: colocar no estojo 2 lápis, borracha, apontador, tesoura, 1 cola e lápis de cor (colocar nome) 
� Evitar materiais escolares que também tenham a função de brinquedo. 

 

Lista de livros paradidáticos: 

1º bimestre: Jeca, o tatu. Ana Maria Machado. Ed. Ática.  
2º bimestre: Invenção de Celeste. Telma Guimarães. Editora do Brasil. 
3º bimestre: As férias da bruxa Onilda. Enric Larreula e RoserCapdevila. Ed. Ática. 
4º bimestre: Um dia desses. Ana Maria Machado. Ed. Ática. 
 

 

Entrega dos materiais da lista escolar: de 18 a 20 de janeiro/2021.  

         Colocar todo o material de uso coletivo em um saco plástico grande e o nome da criança completo por fora.      
         Etiquetar todo material individual com nome do aluno(a). 
 
         Obrigatório uso do uniforme escolar. 

 


