
 

 

 

 

Lista de Material 1° Ano – 2022 

ENTREGAR A LISTA JUNTO COM O MATERIAL 
 

NOME DO ALUNO:_________________________________ 
 

01- Caderno de 50 folhas capa dura 
vermelho (Grande) 

 

01- Caderno de desenho grande com 
margem (50 folhas, sem folhas de seda, 
capa dura)  

 

04- Pastas de grampo grande vermelho 
de plástico fosco  

 

01- Pasta fina de plástico fosco com 
elástico vermelha  

 

500- Folhas de sulfite A-4  
(297 mm,210mm ) (CHAMEX)  

 

01 – Pacote de folhas lumipaper  

01 – Folha de papel cartão vermelho  

03- Folhas de EVA grande vermelho   

01- Folha de EVA com gliter vermelho  

01- Folha de EVA texturizado vermelho   

01- Bloco de canson branco   

01 – Caixa organizadora Média Vermelha 
– material plástico Tam. P (Poliondas) 
tamanho caixa de sapato 

 

10- Lápis preto nº 2 (com  Nome)  

01- Canetas retroprojetor preta ponta fina  

02- Borrachas macias (com  Nome)  

03- Folhas de cartolina branca   

02 – Folhas de Crepom vermelho  

02- Caixas de lápis de cor (24 
unidades(com  Nome)  

 

02- Colas bastão grande Prit(com  Nome)  

01- Tesoura com ponta arredondada 
(com  Nome) 

 

02- Apontadores com lixeira (com  Nome)  

01- Caixa de Tinta guache com 12 cores 
(com  Nome) 

 

02 – Colas tenaz (com  Nome)  

02- Caixas de massa para modelar   

01- Pincel tigre nº 8 (com  Nome)  

01- Flanela (com  Nome)  

02- Dupla face branca larga   

01- Estojo grande com zíper (com  Nome)  

01 – Pacote de palito de sorvete  

01- Avental para pintura (com  Nome)  

01- Litro de álcool liquido 92%   

01- Revista para recorte  

03- Bastões de silicone fino   

01- Jogo de canetinhas  

01- pacote de olhinho móvel  

02- Folhas papel pardo (craft)  

01 – Durex grande largo  

01 – Folha Camurça vermelho  

01 – Folhas color set Marrom  

01- Caixa de cola colorida  

01 – Calculadora simples   

01 – Rolo de barbante  

01 – Caixa de fósforo pequena  

 

 

 

MATERIAL DE HIGIÊNE DE USO PESSOAL  

01- Escova de dente  

01- Creme dental  

01- Toalha pequena c/ nome do aluno  

01- Necessaire para colocar escova de dente, creme dental e toalha.  

01- Copo plástico c/ nome do aluno  

01- Mochila / lancheira  

01- Caixa de lenço de papel  

01- Álcool antisséptico para as mãos  

 

TROCA DE ROUPA  

Os itens a seguir deverão conter o nome marcado em cada peça e permanecer na mochila do aluno para 

qualquer emergência: shorts; calça comprida; camiseta; calcinha ou cueca; meias; capa de chuva (peças 

do uniforme). 

 

Todo o material individual do aluno deverá ter o nome marcado (exceto as folhas, que não devem conter 

o nome do aluno).  

 


