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1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2020 
 

 
 

• Uma flauta germânica, preferencialmente Yamaha 

 

LISTA DE MATERIAIS 

 

• 1 agenda escolar 2020 impreterivelmente 

com um dia por folha. 

• 1 caderno universitário brochura de 100 folhas 

de capa dura amarelo ( Português e 

Matemática) 

• 1 pasta de plástico transparente com elástico 

fina (amarela)-tarefa 

• 2 gibis 

• 2 revistas de passatempos “Picolé”- nível 

Fácil  

• 1 livro de leitura apropriado à idade com bom 

conteúdo para a biblioteca da sala. 

• 1 régua de 30 cm (resistente) 

• 500 folhas de papel sulfite - A4 (branco) 

• 1 tubo de cola branca líquida 110g 

• 1 jogo pedagógico para classe 

(Leitura e Escrita ou Raciocínio) 

• 1 pote de massa de modelar “Uti 

Guti”-500g 

• 10 envelopes plásticos com 4 

furos-A4 -grosso 

• 2 caixas de lenço de papel 

• Revista usada, em bom estado, 

para recorte. 

• Uma folha de E.V. A (branco) 

• Uma folha de E.V. A (preto) 

• Uma folha de E.V. A com brilho 

 

Os materiais abaixo ficarão em poder do aluno e precisam estar devidamente 

identificados. Os mesmos deverão ser repostos ao longo do ano, de acordo com a 

necessidade: 

 

• 1 estojo com 3 repartições 

• 4 lápis pretos- nº 2 grafite 

• 3 borrachas 

• 1 apontador para lápis com depósito 

• 1 caixa de lápis de cor (24 cores) de boa qualidade 

• 1 caixa de caneta hidrocor (12 cores)  

• 1 cola em bastão (grande) 

• 1 tesoura sem ponte 

 

Favor identificar cada lápis de cor e cada caneta. 

 

Obs: Todo material deve estar etiquetado com o nome do aluno, série, nome do (a) 

professor(a) e estar na escola no 1ºdia de aula. 
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MATERIAL DE ARTES 

 

 

✓ 1 pincel chato, cabo curto, amarelo nº 12 

✓ 1 rolinho de espuma (pequeno) 

✓ E.V. A: (branco) 

✓ 2 tintas foscas para artesanato látex PVA (base água), cores: palha e preta. 

✓ 1 pasta com elástico (amarela) 

✓ 1 kg de gesso (casa de tintas)  

✓ 1 pacote de palito churrasco 

 

• Em todas as aulas de artes é necessário que o aluno traga: lápis de cor, canetinhas 

hidrocor, tesoura sem ponta, régua de 30cm e uma camiseta que possa ser usada 

na aula(camiseta mais velha). 

  

 

➢ IMPORTANTE: Os materiais de Artes devem vir separados dos demais materiais 

em uma sacola ou numa caixa, pois serão guardados separadamente pelo professor de 

Artes em sua sala. Todo material deve ser etiquetado. 

 

 
 

 

    

  


