
 

                     

 
 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL DO 1º ANO- 2019 
 

Materiais de uso pessoal: 
 

1 caderno de desenho meia pauta 
1 caderno pedagógico – tarja verde-claro – deverá ser adquirido na escola 
1 pasta transparente plástica com passador de mola 
1 pasta polionda azul (espessura – 3cm) 
1 prancheta 
1 lápis 6B (não colocar no estojo) 
1 pen drive 6Gb 
1 tela para pintura (30x20) 
Material dourado individual (plástico) 
5 estojos simples ou 3 duplos, tipo bolsinhas com zíper para acondicionar o material abaixo: 
4 lápis apontados 
3 borrachas         
1 apontador para lápis comum e Jumbo 
1 conjunto de Hidrocor – 12 cores fino   
1 conjunto de Hidrocor Jumbo grosso – 12 cores    
1 conjunto de Lápis de cor 12 cores   
1 caixa de giz de cera (lápis cera grosso)  
1 tubo de cola em bastão  
1 tesoura pequena sem ponta  
1 pasta plástica fina, com elástico 
1 bolsa de papel craft 
1 agenda – fornecida pela escola. Em caso de perda, a segunda será cobrada. 
 

Livros: 
 

• Na Ponta da Língua – 1º ano 
Autoras: Natércia Rossi / Regina Carvalho  
Editora: Access / 2010 

• Buriti Plus – Matemática - 1º ano.  
             1ª edição - 2018 
             Editora: Moderna 

• O pato e o sapo 
Autor: Sônia Junqueira – 14ª ed. – São Paulo 
Editora: Ática 2012 

• A onça e a anta 
Autor: Sônia Junqueira – 14ª ed. – São Paulo 
Editora: Ática 2012 

• INGLÊS:  Stories with Stacey Blue – Os livros não serão mais adquiridos na Escola, somente na 
filial de São Francisco a partir de 14/01/19. 

Observações: 
 
➢ Sugerimos que coloquem em estojos separados (tipo bolsinhas com zíper) o giz de cera, lápis de cor, hidrocor fino 

e hidrocor grosso. 
➢ Os livros e o caderno deverão vir encapados com plástico transparente grosso, e etiquetados com o nome e série 

do aluno. 
➢ Todo o material de uso individual deverá ser entregue, se possível, no 1º dia de aula, às professoras da turma. 
➢ Por medida de higiene, pedimos que os alunos tragam e mantenham na mochila uma nécessaire com pasta e 

escova de dente para uso diário na escola com a devida manutenção em casa. 
➢ 1 muda de roupa para emergência – manter na mochila. 

 

  



 

                     

 
ALDEIA CURUMIM 

 
Lista de Material de Uso Anual / 2019 - 1º ano 

Materiais que ficarão na Escola 
 
 

Barbante fio 8 Colorido 1 unidade  

Borracha branca  2 unidades  

Caneta Ultrafine  Preta/ Vermelha 2 unidades  

Cartolina  Cores variadas 5 folhas  

Cola colorida   Cores variadas  1 caixa  

Cola arte 90 gr  2 unidades  

Cola de isopor 90gr  1 unidade  

Cola Tecido – 40gr  1 unidade  

Cola PVA 90gr  1 unidade  

Cola PVA 500gr  1 unidade  

Color card.  2 pacotes  

Contact colorido    2 metros  

Envelope Papel pardo 45x37 4 unidades  

Fio de nylon  1 rolo  

Fita crepe (19mmx50mts)   2 rolos  

Fita durex colorida     3 rolos  

Gliter  2 pacotes  

Guache 250 ml  
Rosa claro/Rosa pink/Azul 
claro/Verde claro/Branca 2 vidros de cada  

Lápis 6B   2 unidades  

Lápis de cor 12 cores 1 caixa  

Lixa de madeira (120 ou 150)   4 unidades  

Papel A4 colorido Cores variadas 100 folhas  

Papel aquarela A4  10 folhas  

Papel cartão  Cores variadas 3 folhas  

Papel A4   1 resma  

Sacos plásticos p/ roupa suja – (tam. 30x40) 1 bobina de 250 unid.  

Tecido de algodão branco ou cru   2 metros  

Tinta de tecido 250 ml Colorida 3 vidros  

Tinta acrílica para artesanato Cores variadas 2 vidros  

 

Observações: 
 
Este material deverá ser entregue a Noely ou Lenilda na secretaria da escola, até o dia 08/02/19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


