
 

LISTA DE MATERIAL - 2023 

MATERIAL INDIVIDUAL 
ESTOJO (3 DIVISÓRIAS): 
01 estojo com 3 divisórias 

01 apontador com depósito 

03 lápis pretos nº 02 (triangular) 

01 borracha 

01 conjunto de canetinhas com 12 cores 

01 caixa de lápis de cor com 24 cores  

02 tubos de cola bastão 20 g (Deixar uma em casa para 

reposição) 

02 tubos de cola em gel 2 bicos 30 g (Deixar uma em 

casa para reposição) 

01 tubo de cola líquida 35g 

01 tesoura s/ ponta - com nome gravado 

01 régua de 15 cm 

01 caixa de giz de cera curton com 12 cores (Faber Castell 

ou Acrilex) (colocar nome) 

 

OBS: É fundamental que o estojo esteja completo durante todo o ano letivo. À família cabe, sempre que necessário, 
orientar a criança em relação à reposição dos materiais do estojo. 

CADERNOS: 
01 caderno “brochurão” 96 folhas – tamanho universitário com margem e sem desenho nas folhas – capa vermelha 

01 caderno “brochurinha” 48 folhas – tamanho pequeno – capa azul para informativo 
 

PASTA: 
02 pastas catálogos com 20 plásticos grossos tamanho A4 (Inglês e Avaliativas) 

01 pasta fina de plástico com elástico 

Obs: todo o material individual deverá vir etiquetado com o nome do aluno. 
 

OUTROS MATERIAIS 

MATERIAIS INDIVIDUAIS

01 mochila grande com rodinhas (tamanho adequado para acomodar os materiais de uso diário)

01 agenda escolar 2023 espiral modelo diário (1 página por dia) 

01 livro paradidático para leitura de férias: “Assim, assado” Eva Furnari. Ed. Moderna..  

01 jogo de material dourado (colocar em pote resistente) 

02 caixas de massa de modelar com 12 cores – exceto soft (sugestão: Play Do, Faber Castell)  

02 potes plásticos herméticos, aproximadamente 500 ml, com tampa (para guardar: massinha e giz de cera) 

Obs: todo o material individual deverá vir etiquetado com o nome do aluno. 

 

MATERIAIS COLETIVOS 

01 bloco criativo (sugestão: Ecocores, Romitec) 

100 palitos de sorvete (cor da preferência) 

03 pacotes de lantejoulas tamanho 10 (cores variadas) 

01 fita crepe de 19x50cm 

01 durex transparente largo. 

02 cartelas de adesivos simples 

10 sacos plásticos - tamanho A4 com furos  

10 sacos plásticos - tamanho A4 com furos  

06 sacos ziplock - tamanho aproximado 15 X 20 cm 

30 etiquetas (tamanho 32mm x 90mm) impressas com o 

nome completo, letras de forma MAIÚSCULAS.

MATERIAL DE ARTE
01 camiseta grande (tamanho adulto, para ser usada p/ 
pintura com o nome da criança marcado)  
01 bloco criativo (sugestão: Ecocores, Romitec,) tam. A3 
01 bloco de papel canson A3 180 gr. 
01 pasta polionda com elástico 5cm (colocar nome) – 
cor azul 
01 Caneta permanente preta (PILOT) 2.0 

1 tela de pintura 20x20 
01 tinta para tecido 120ml lilás. 
Massa de modelar de EVA com 10 cores 

02 Ecobag de algodão cru (30x35cm) -  

aproximandamente

01 pote de tinta PVA azul claro ou azul escuro (250ml) 

 

  1º ANO 



 
EVITE DESPERDÍCIO e CONSUMO DESNECESSÁRIO, reaproveite materiais que estejam em bom estado de conservação. 

Obs: Não etiquetar nenhum material de uso coletivo. Trazer em sacola separada, identificada com o nome e ano do 
aluno, após o início das aulas, conforme a indicação do cronograma que será entregue no primeiro dia de aula. 

 
Os materiais abaixo relacionados deverão ser adquiridos em uma das papelarias abaixo indicadas, pois serão 
entregues no Colégio em resmas fechadas / pacotes fechados, para não amassar / danificar:

100 folhas de sulfite 40 g – A4 
100 folhas de sulfite A4 
05 folhas de sulfite A3 
05 folhas de sulfite A3 120 g 
05 folhas de papel laminado 
05 folhas de color set cores sortidas 
02 metros de contact transparente 

05 cartolinas 
Kit encadernação: 
6 espirais para encadernação folha A4 – tamanho 12 
mm 
6 capas transparentes incolor para encadernação 
folha A4 
6 capas pretas  para encadernação folha A4
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