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1º ANO – FUNDAMENTAL I 

MATERIAL QUE DEVERÁ PERMANECER COM O ALUNO OU EM SALA 

QTD DESCRIÇÃO 
 
 

Cadernos grandes de 1 matéria: 
- 1 caderno de caligrafia (grande) 
- 1 quadriculado (para Matemática) 1cmx1cm 
- 1 caderno para disciplina de sociedade e natureza 

01 Pasta de leitura (pasta com plásticos para os textos) 
01 Tesoura com ponta arredondada  
02 Tubos de cola branca 
01 Apontador  
02 Borrachas  
01 Estojo para lápis 
01 Caixa de lápis de cor  
01 Caixa de giz de cera  
01 Caixa de massa de modelar 
02 Lápis grafite 
01 Régua de 30 cm transparente 
02 Colas Glitter 
01 Caderno de Desenho – Grande  
01 Glitter 
01 Pincel  
01 Livro adequado à idade 

MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE NA SECRETARIA 

03 Pacotes de 100 folhas sulfites A4  
01 Sulfite colorido – 40 folhas A4 
02 Folhas de E.V.A coloridas 
01 Folha de E.V.A com glitter  

02 Papéis crepom 
01 Cola polar transparente 

MATERIAL DE USO PESSOAL – TRAZER TODOS OS DIAS 

01 (SUGESTÃO) Lancheira com copo e garrafa inquebrável  
01 Toalha de mão pequena 
01 Caneca ou garrafinha para tomar água 

 

IMPORTANTE:  

*O uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula. Não será permitida a entrada do 

aluno que não esteja com o uniforme completo, por favor, não insista, esta é uma norma 

da escola. 

*Favor etiquetar todo material e coloque o nome do aluno na etiqueta do uniforme de 

canetinha. 

*O aluno não poderá trazer lanches como: refrigerantes ou chips. 

*A Lancheira com copo e garrafa inquebrável é uma sugestão da escola, pois o aluno terá 

que trazer seu lanche todos os dias. O modo como o aluno trará seu lanche à escola fica a 

critério dos pais, desde que, não traga materiais de vidro. 
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