
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2023 
 

Ensino Fundamental 
 

1º ANO 
 
 
 
MATERIAL COMPLEMENTAR PARA USO DIÁRIO E INDIVIDUAL 

• 01 caixa de lápis de cor 

• 01 caixa de hidrocor 

• 01 tesoura sem ponta 

• 01 régua plástica pequena 

• 01 estojo contendo lápis pretos, borracha, apontador com coletor e cola bastão. 

• 01 marcador de texto em gel 

• 01 pasta (com elástico) em plástico transparente azul 

 
MATERIAL PARA SER ENTREGUE À PROFESSORA COM IDENTIFICAÇÃO 

• 03 cadernos grandes (96 folhas – brochura) de capa dura azul 

• 01 bloco para desenho grande (96 folhas) de capa dura azul 

• 03 blocos de papel Color Set tamanho A4 

• 01 bloco de papel Color Set tamanho A3 

• 03 folhas de EVA lisa de cores diferentes (amarelo, preto e azul escuro) 

• 02 folhas de EVA com gliter (vermelho e marrom) 

• 01 folha de EVA atoalhado 

• 01 folha de cartolina fantasia 

• 01 folha de papel crepom (rosa) 

• 01 folha de papel seda colorido 

• 01 folha de papel celofane colorido 

• 01 frasco de cola branca (250mL) 

• 01 frasco de cola silicone (250mL) 

• 01 pote de gliter perolado 

• 02 potes de massa SOFT de modelar (500g) 

• 01 pacote de palitos de picolé colorido 

• 01 marcador para retroprojetor preto 

• TNT azul royal (2m x 1,40m) 

• 02 metros de contact transparente 

• 01 livro de literatura infantil para faixa etária de 06 anos. 

• 01 jogo didático para faixa etária de 6 anos 

 

 
OBSERVAÇÕES 

 

a) Identificar os cadernos e o livro com etiquetas adesivas com o nome do aluno. 
b) Os materiais individuais deverão ser etiquetados com o nome do aluno e permanecer com o 

aluno para o uso diário. 
c) Todo o material deverá ser entregue à professora até o dia 03/02/2023. Esta entrega deverá ser 

feita preferencialmente no horário de saída do aluno, evitando assim transtornos no horário de 
entrada.  


