
 
 
 
 
 

1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS 
 

 

Materiais com entrega antecipada (1º fevereiro de 2019) 

 Livros Paradidáticos conforme lista de livros– etiqueta com nome 

1  Caderno grande 96 folhas (para todas as áreas) – etiqueta com nome  

1 Caderno pequeno 48 folhas (Língua Inglesa) – etiqueta com nome 

1  Pasta com elástico - etiqueta com nome  

2 Pastas com grampo - etiqueta com nome  

1  Tesoura sem ponta com nome gravado  

2  Tubos de cola grande 90g  

2  Pincéis chato (um nº 4 e outro nº 16)  

1  Tela tamanho 20x30 – para Arte.  

1  Folha de lixa grossa   

1  Kit de letras ou números de EVA  

2  Potes de massinha 150g   

1  Camiseta de malha usada de adulto ou avental para pintura – com nome  

  

 

Materiais para a Mochila (Trazer no 1º dia de Aula) 

Este material deverá ser reposto sempre que necessário. 

1  Jogo de canetinhas finas (12 cores)  

1  Apontador  



 
1  Caixa de lápis de cor  (12 cores) 

1  Estojo escolar  

2  Lápis pretos – sem personagem  

1  Régua de 30 cm   

1  Borrachas brancas   

1  Caixa de giz de cera  

1  Estojo com escova de dente e creme dental  

    

Observações:  - O aluno Marista poderá aproveitar o material escolar do ano anterior. 

- Todo material deverá ser identificado com etiqueta. 

 

 

Materiais em desuso que podem ser coletados pela família 

 
Com o intuito de educar a consciência planetária, as crianças vivenciam situações de aprendizagem com materiais 
que não estão sendo utilizados em casa, atribuindo-lhes novos significativos. Sendo assim, sugerimos alguns 
materiais que podem ser doados para a escola devidamente higienizados: 
 

• Frutas e comidinhas de plástico 

• Tampas de garrafas pet. 

• Jogos, quebra-cabeça, etc. 

• Retalhos de tecidos 

• Grampos de madeira 

• Bandejas de gelo para mistura de tintas e seleção de materiais. 

• Botões diversos 

• Livros infantis 

Obs: Escolher no mínimo um item acima sugerido para compor a lista de materiais. No decorrer do ano letivo, a 
professora poderá sugerir a coleta de alguns materiais em desuso para o desenvolvimento de situações de 
aprendizagem específicas da turma. 
 

 

 

  

 

Data de entrega dos materiais  no Colégio (no período do estudante):   

1º de fevereiro de 2019 – sexta-feira 

Matutino: 7h30 às 12h | Vespertino: 13h20 às 17h50 

Local: Sala de Aula 


