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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021 
1º ANO 

 
01 cadernos de brochura de 50 folhas - pequenos 
03 cadernos de brochura 48 folhas - grande 
01 caderno de desenho grande 
01 caderno quadriculado - grande 
01 caixa de lápis de cor – grande 
01 tubo de cola branca – grande 
01 tesoura sem ponta 
01 estojos com repartição 
01 apontador com depósito 
01 caixa de tinta guache 
01 caixa de giz de cera - pequeno 
01 régua de 30 cm de acrílico 
02 borrachas branca 
02 lápis  
01 pasta fina de elástico para guardar trabalhos 
01 pasta pequena para agenda 
01 caixa de massa de modelar. 
02 potes com nome para guardar  massa de modelar e giz de cera 
01 pincéis nº10 
03 envelopes tamanho A4 
OBSERVAÇÃO: TODO MATERIAL DEVE TER NOME DO EDUCANDO 
 

 
 

Outros materiais poderão ser solicitados, quando necessário, durante o 
ano. 
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