
   
 

LISTA DE MATERIAIS – 2022 
1º ANO 

 
1) Materiais que a criança deverá ter diariamente: 

 1 mochila (de tamanho proporcional ao tamanho da criança, um modelo simples e leve) contendo: 

 1 garrafinha (deve vir com água, diariamente); 

 1 lancheira contendo um guardanapo de tecido – para o lanche; 

 1 pasta de elástico, fina e simples para o tema; 

 1 régua de 20cm; 

 1 estojo contendo: 

 lápis de cor (12 cores) de boa qualidade; 
 giz de cera bastão curto (12 cores); 
 1 conjunto de canetas hidrográficas de ponta grossa (12 cores); 

 1 estojo contendo: 
● 1 apontador com depósito; 
● 1 tesoura sem ponta de boa qualidade; 
● 1 tubo de cola bastão, média ou grande de boa qualidade; 
● 2 borrachas brancas e macias; 
● 2 lápis grafite nº2 (não lapiseira); 

 

2) Materiais diversos que precisarão vir em uma caixa plástica e que ficarão em sala de aula serão utilizados com a turma de 
maneira coletiva (para uso do/a aluno/a): 

● 1 caderno de desenho de 90 folhas, capa dura, para as aulas de Música (pode ser o mesmo do ano anterior); 
● 1 caderno grande, brochura (capa dura), quadriculado 1cmx1cm - 48 folhas, com margens adequadas nas laterais - com 
identificação do lado de fora – (não serão aceitos com espiral - evitar aqueles que tenham desenhos no interior do caderno. O mesmo 
será reutilizado no ano seguinte).  
● 1 caderno grande, com linhas (brochura)  (Não será aceito com espiral). 
● 1 caixinha de tinta têmpera; 
● 1 camiseta para trabalhos com tinta; 
● 1 gibi; 
● 1 jogo pedagógico de boa qualidade e de acordo com a faixa etária e que a criança goste. 
● 1 livro de história (bom estado) letra bastão (maiúscula), de acordo com a faixa etária da criança; 
● 1 pacote de folhas coloridas A4. 
● 1 pacote de folhas de ofício A4; 
● 1 pacote de massa para modelar (12 cores), de preferência sem aroma (SOFT); 
● 1 peça de “jogo americano” (plástico) para os trabalhos com tinta; 
● 1 pincel chato nº 14; 
● 1 pote tipo sorvete de 2 litros para colocar as massinhas de modelar. 
● 1 rolo de papel toalha; 
● 1 tubo médio de cola líquida; 
● 10 folhas avulsas ou um bloco de A3. 
● 100 palitos de picolé (cor natural); 
● 2 pastas de elástico, finas e simples, tamanho ofício (Ensino Religioso e Inglês); 
● 5 sacos plásticos 
● 50 folhas de desenho A4 (gramatura de 180g); 

 Guarda-chuva/sombrinha 
● Letras do alfabeto em E.V.A. 

 
Materiais/Livros que serão adquiridos diretamente no Colégio: 
● Pasta de plástico ou sacola de tecido (livro da biblioteca) 

 Projeto Autor Presente: O livro será indicado no início do ano letivo, via comunicado às famílias. 

 Material do Programa da Escola da Inteligência – A Olimpíada da Inteligência. Augusto Cury, Camila Cury, Denise Cavalini. São 

Paulo: Escola da Inteligência. 

 ANGLO Sistema de Ensino – material didático. 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
1. Se, no início do ano letivo, ainda tivermos restrições relacionadas à Covid-19, enviaremos um comunicado aos responsáveis sobre 
as orientações e combinações necessárias (até mesmo sobre alguns materiais dessa lista). 
2. UNIFORMES E MATERIAIS DEVEM VIR IDENTIFICADOS. 
3. Agenda será entregue ao aluno no primeiro dia de aula. 
4. Os materiais deverão ser simples e não em forma de brinquedos. Trazer somente os materiais solicitados para evitar dispersão 
durante as aulas. 
5. Sugerimos o reaproveitamento de alguns materiais do ano anterior, como por exemplo: pastas, réguas, tesoura... Outros materiais 
serão pedidos a partir da combinação com os pais na primeira reunião do ano. 

6. O uso do caderno ocorrerá a partir da entrega significativa feita pelo “Senhor Alfabeto”. Então será surpresa para a criança o 
caderno no início do ano letivo. Anteriormente ao seu uso serão realizadas diferentes propostas.  
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