
                                                                                                                       
      

 

 
 

 

Lista de Material Escolar – 1º Ano - 2021 

 
Especificações  

Álcool em gel para uso pessoal 70% QTD 1 

Caderno 50 folhas de caligrafia grande (encapado a gosto da criança) QTD 1 

Caderno de desenho grande (encapado) QTD 1 

Caderno grande  96 folhas de linha (encapado a gosto da criança) QTD 1 

Caderno grande 50 folhas de quadrinho pauta larga (encapado a gosto da criança) QTD 1 

Caderno pequeno de linha  QTD 1 

Caixa de camisa (encapada a gosto da criança) QTD 1 

Caixa de lápis de cor  QTD 1 

Cartela de adesivo QTD 2 

Cola branca 90g  QTD 1 

Cola instantânea ultra rápida QTD 1 

Envelope pardo (26 x 36) QTD 4 

Estojo com lápis preto, apontador com coletor, borracha, tesoura escolar sem ponta QTD 1 

Garrafinha para tomar água trazer todos os dias (com nome) QTD 1 

Mochila  QTD 1 

Pasta com elástico fina QTD 1 

Pasta envelope (indispensável) QTD 1 

Placa de EVA atoalhado QTD 1 

Placas de EVA – 1 lisa – 1 estampada – 1 atoalhada  QTD 3 

Pote para massinha  QTD 1 

                             Materiais para a disciplina de Arte   

 Bloco de papel canson A4 branco QTD 1 

 Caixa de giz de cera grande com 12 cores QTD 1 

 Caixa de massa de modelar QTD 1 

 Frascos de cola com gliter colorida. QTD 1 

 Jogo de canetas hidrográficas, ponta normal. QTD 1 

 Pinceis macios 1 redondo nº. 8, 1 chato nº. 12 QTD 1 

Tinta guache com 12 cores QTD 1 

Toalhinha trazer sempre nas aulas de arte QTD 1 

   

Observações:  
➢ O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar; 
➢  Material devidamente identificado deverá ser trazido e entregue à professora do aluno, caso retornem 

as aulas presenciais, apenas deve ser entregue na secretaria  a PASTA ENVELOPE no dia 29 de janeiro de 
2021; 

➢  Início das aulas dia 2 de fevereiro de 2021. 
Os materiais para a realização dos trabalhos serão solicitados pelo(a) professor(a) conforme for necessário. 

 
Endereço para o pedido das Apostilas: lojanaescola.com.br/colegiosaobento 

Endereço para o pedido do material de Ensino Religioso: www.FTDCOMVOCE.com.br  

  
 
 

             

http://www.ftdcomvoce.com.br/

