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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 

 

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2019 

 

 

INÍCIO DAS AULAS: 31/01/2019 (quinta-feira) - às 13h 

 

REUNIÃO DE PAIS: 29/01/2019, terça-feira, das 18h às 19h30, no auditório. 

ENTREGA DO MATERIAL ESCOLAR: Na reunião de pais. Favor identificar a sacola com o 

nome da criança. 

CADERNO DE COMUNICAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA: Será distribuído no início das aulas. 

 

MATERIAL 

 

Os materiais relacionados abaixo precisam ser identificados com nome completo e ano. 

 1 mochila 

 1 lancheira 

 1 camiseta de adulto usada para atividades artísticas 

 

 

Os materiais relacionados abaixo são de uso coletivo e não precisam ser identificados.  

 

 1 bloco de folhas de papel “Canson” – A3 – liso (gramatura de 140 a 180) 

 1 bloco de folhas de papel “Canson” – A4 – liso (gramatura de 140 a 180) 

 1 blocos Criativo Ecocores “Novaprint” A4 

 100 folhas de papel sulfite – A4  

 5 sacos plásticos A3 (sem borda, liso) 

 5 sacos plásticos A4 (sem borda, liso) 

 3 lápis grafite 2B “Faber Castell” (sem borracha) 

 3 tubos de cola–bastão–pequeno “Pritt” 

 1 tesoura sem ponta “Mundial” (cabo preto) 

 1 apontador simples sem reservatório (“Maped” ou “Faber Castell”) 

 2 borrachas brancas TkPlast “Faber Castell”, “Mono” ou “Staedtler” 

 1 pote de massa para modelar “Uti Guti” (500g.) 

 2 canetas hidrográficas ponta porosa “Faber Castell” ou “Futura” (preta) 

 1 rolo de fita isolante colorida 

 3 novelos de lã grossa “Paratapet” (cores variadas)  

 2 novelos de lã fina (cores variadas)  

 2 lixas (gramatura de 150 a 200) 

 1 caixa de lápis aquarelável (24 cores) 

 1 tubo de cola branca (500 g.) 

 1 rolo de cordão encerado grosso 002 “Danitex” (cores variadas) 

 1 agulha de tapeceiro 

 1 caneta para tecido (cor variada) 

 1 rolo de fio de malha 

 3 rolos de durex colorido 

 

Para que possamos diversificar os itens utilizados pelos grupos e também para que não haja 

desperdício, adotamos como critério a divisão entre meninos e meninas.  
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Materiais de uso coletivo que deverão ser comprados por meninas:   

 10 sacos plásticos "Zip" (grande) 

 10 sacos plásticos "Zip" (pequeno) 

 10 unidades de acetato ou transparência sem tarja (A4) 

 1 estojo de caneta para retroprojetor (6 cores) 

 1 caixa de lápis de cor "Faber Castell" (24 cores) + 3 ecolápis de cor 

 1 bloco de papel Ecocores "NovaPrint" (A3) 

 1 tempera guache cor: verde (250 ml) 

 2 metros de algodão cru (tecido) 

 1 agulha de bordado nº 20 

 1 agulha de tapeceiro 

 

Materiais de uso coletivo que deverão ser comprados por meninos: 

 1 caixa de giz de cera "Acrilex" (12 cores) 

 1 caixa de giz pastel "Pentel" (12 cores) 

 1 estojo de aquarela "Faber Castell" (12 cores) 

 1 tubo de cola líquida branca "Tenaz" (110g) 

 1 pacote de prato papelão nº 05 (23cm) sem estampa 

 1 pacote de prato papelão nº 03 (17cm) sem estampa 

 1 tempera guache cor: branco (250 ml) 

 2 metros de chita 

 

 

Obs.: Quando houver citação de alguma marca específica para determinado tipo de material trata-se 

de uma recomendação de caráter técnico, durabilidade e ou qualidade. Isto não significa imposição 

ou obrigatoriedade na compra da marca indicada. 

 

 

O UNIFORME DO COLÉGIO DEVERÁ SER ADQUIRIDO NAS SEGUINTES LOJAS: 

 

AMANINE – Rua João Fraissat, 127 – Vila Romana – Fone: 3865-7512 

 

MALHAS FLAMIR – Rua Padre Carvalho, 524 – Pinheiros – Fone: 3812-1911 

 

Obs.: o uniforme deverá ser identificado com o nome e ano do aluno. 

 

CONDUÇÃO ESCOLAR 

 

Comunicamos que o colégio não possui ônibus e nenhum vínculo com as empresas de transporte escolar. 

Na secretaria e na portaria do Colégio poderão ser encontrados os nomes das empresas que têm atendido 

nossas famílias nos últimos anos. 

Optando-se por alguma dessas empresas, cabe ao responsável pelo transporte comunicar à tesouraria do 

colégio os nomes dos alunos que serão atendidos, assim como o do acompanhante do veículo para que os 

funcionários da escola possam controlar a entrada e saída dos alunos. 

A avaliação da eficiência desse tipo de serviço fica a cargo da família. 

 

 


