
LISTA DE MATERIAIS – 2022 

1º ano EFI 

 

BIBLIOTECA PESSOAL (LIVROS PARADIDÁTICOS DE LEITURA OBRIGATÓRIA) 

Os livros deverão ser enviados somente quando a professora solicitar, conforme previsão indicada na tabela abaixo: 

 

Título Autor Editora Envio 

Jeca, o tatu Ana Maria Machado Ed. Ática 1º bimestre 

Invenção de Celeste Telma Guimarães Editora do Brasil 2º bimestre 

As férias da bruxa Onilda Enric Larreula e RoserCapdevila Ed. Ática 3º bimestre 

Um dia desses Ana Maria Machado Ed. Ática 4º bimestre 

 

I - MATERIAL INDIVIDUAL (etiquetado com nome, inclusive os lápis): 

 

Estojo com zíper e divisórias, contendo: 

Lápis grafite (sugestão: Faber-Castell) 3 unidades 

Lápis de cor – 12 cores  1 caixa 

Apontador para lápis com um orifício e depósito (sugestão: Maped Igloo) 1 unidade 

Caneta hidrográfica 12 cores (sugestão: Faber-Castell) 1 estojo 

Borracha branca com capa (sugestão: Super Soft – Faber-Castell) 1 unidade 

Cola em bastão, 20 g (sugestão: Pritt) 1 unidade 

Tesoura escolar sem ponta (sugestão: Mundial) 

Obs.: No caso de a criança ser canhota, comprar tesoura específica. 

1 unidade 

 

Mochila, contendo: 

Cadernos grandes brochura de capa dura – 96 folhas – Cor vermelha – É obrigatório seguir a cor da 

capa do caderno. 

2 unidades 

Caderno grande de desenho (sem folha de seda) – 96 folhas 1 unidade 

Pasta de plástico fina – cor vermelha 1 unidade 

Régua plástica de 30 cm 1 unidade 

Cola líquida branca – 90 g 1 unidade 

Palito de sorvete – colorido 200 unidades 

Material dourado em madeira (dentro de um recipiente plástico com tampa e nome) 1 pacote 

Álcool em gel pequeno 1 unidade 

Importante: 

 O material individual deve ser entregue pelo aluno no primeiro dia de aula presencial. 

 Evitar materiais escolares que também tenham a função de brinquedo. 

 

II - MATERIAL COLETIVO (materiais que permanecerão no Colégio): 

 

Papel sulfite, tamanho A4, branco 500 folhas 

Papel creative lumipapers, tamanho A4, coloridas 45 folhas 

Pincel nº 14 1 unidade  

Cola Tekbond 793 Instantânea 20g (cola para artesanato) 1 unidade 

Tinta guache Acrilex, 250 ml – cor rosa 1 unidade 

Palito para espeto churrasco 50 unidades 

Folha de papel pardo 1 folha 

Cartolina estampada 2 folhas 

E.V.A – cores: 1 bege, 1 branca, 1 vermelha e 1 amarela 4 folhas  

Tecido de algodão estampado 1 metro 

Feltro cor marrom 1 metro 

Fita de cetim, 1 cm de largura – cor amarela 1 peça 10 mt 

Lenço descartável 1 caixa 

Sabonete líquido 1 unidade 

Perfex 1 pacote 

Importante: 

 Somente o material coletivo deve ser entregue na escola. Colocar todo material em um saco plástico com o nome 

completo do aluno e a série. 

 Prazo de entrega: 17 a 21 de janeiro 

 

1º dia de aula: Uso de máscara e uniforme obrigatório. O aluno deverá trazer o material individual na mochila, bem como 

o lanche ou dinheiro para comprar na cantina. 


