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RELAÇÃO DE MATERIAL – 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.023
02 caderno de brochura capa dura grande com
48 folhas

02 tubos grandes de cola branca (sugestão
Tenaz)

02 lápis preto / 01 borracha (repor quando
acabar)

03 bastões de cola quente (grossa) - (não
etiquetar)

01 caderno pequeno capa dura – 48 folhas 01 bloco de papel canson (150 g/m²)
01 caixa de lápis de cor. 100 folhas de sulfite branco 
01 estojo / 01 tesoura sem ponta 50 folhas de sulfite colorido
01 régua acrílica de 30 cm 01 jogo Tangram em EVA 
01 pasta com elástico 01 jogo de Material dourado (madeira) 
01 apontador com reservatório 01 livro de literatura infantil (novo - doação)
04 envelopes pardos A4 ( etiquetar) 01 cartolina branca (não etiquetar)
05 envelopes pardos 17,5 cm x 25 cm ( etiquetar) 04  folhas de EVA nas cores: 1 rosa, 1 verde

escuro, 1 branco, 1 azul claro
Obs: Colocar lápis de cor, borracha, lápis,
apontador dentro do estojo.

10 elástico de amarrar dinheiro

1 pacote de palito de sorvete 01 brinquedo feminino ou masculino simples
(doação)

3 potes de massinha de cores diferentes
(etiquetar)

01 Gibi (novo - doação)

EDUCAÇÃO MUSICAL EDUCAÇÃO FÍSICA
01 flauta doce (sugestão – Yamaha);
01 caderno de música grande de 96 páginas
(será utilizado até o 5º ano),

01 Bambolê (doação)
Uniforme regular da instituição / Tênis
Bermuda, calça (tactel /moletom) ou legging, e
Cabelo amarrado.

ARTE

1 pano para limpar pincéis
1 bandeja de isopor para  misturar tintas
1 pincel chato nº 08, 1 pincel chato nº 16
1 pincel redondo nº 02, 1 pincel redondo nº 08
1 bastão de carvão para desenho de espessura média
1 pedra achatada de tamanho aproximado de uma mão adulta
1 caixa de tinta guache
1 caixa e giz de cera
2 folhas de papel kraft A-3
1 jogo de caneta hidrocor
1 caixa de sapato etiquetada com (o nome da criança, ano e disciplina - Arte) todos os
materiais acima dentro

OBS. Proibido uso de lapiseira, seja de ponta fina e/ou grossa.
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