
Material de uso pessoal do aluno 

Material que permanecerá na escola 

 
 

1º Ano Escolar - Ensino Fundamental I 

 

 

2 cadernos de linguagem grandes de 100 folhas (brochura com capa dura) 

1 caderno de caligrafia pequeno 

1 pasta com elástico vermelho 

2 caixas de canetinha - 12 cores 

2 caixas de lápis de cor - 12 cores 

1 estojo com 3 divisões 

2 tubos de cola líquida 

2 colas tipo bastão 

1 tesoura sem ponta 

1 apontador com reserva 

1 pincel chato nº 8 

12 lápis grafite nº 2 

2 borrachas verde macias 

1 régua 15cm 

 

 

500 folhas de papel sulfite A-4 branco 

1 bloco de papel canson A-4 

1 bloco de papel criative paper 

10 envelopes branco A-4 

10 envelopes branco 114x229 

3 cartolinas  branca 

3 folhas de papel cartão 

10 sacos plásticos (ofício - 4 furos) 

3 canetas para quadro branco - PILOT (vermelha, azul e preta) 

1 fitas crepe 

1 fita dupla face 

1 durex transparente pequeno 

3 fitas metaloide (azul, amarelo e prata) 

3 refis finos de cola quente 

3 caixas de massinha de modelar 12 cores 

6 Placas de E.V.A (marron,amarelo, vermelho, verde, azul, branco) 

2 metros TNT (vermelho) 

1 saco de palito grande de churrasco 

1 saco de palito de sorvete colorido 

1 pacote de pena 

1 pacote de bexiga nº 9 (vermelho)



1 pacote de saquinho cromus transparente pequeno 

1 pacote de saquinho cromus transparente grande 

1 caneta permanente 2.0 (preto) 

30 folhas de papel almaço 

30 folhas de papel quadriculado 1x1 

2 caixas de guache com 6 cores 

2 metros de fita de cetim (vermelho) 

1 caixa de tinta pintura a dedo cores 

1 tinta para rosto (vermelho) 

10 folhas de papel vegetal A-4 

 
Importante: 

Todo material deverá estar devidamente etiquetado, constando o nome 

completo do(a) aluno(a) e o curso. 

O material deverá ser entregue no colégio no primeiro dia de aula. 

Poderá ocorrer pedido de material extra no decorrer do ano, conforme 

solicitação dos professores. 

Agenda Escolar - R$55,00. O valor irá acrescido no boleto da mensalidade do 

mês de janeiro de 2022. 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 31/01/2022. 


