Rua Dr. Coriolano Burgos, 371 – Vila Nova
Cep:13904-150 - Amparo-SP
Fones: 3839-9100

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
LISTA DE MATERIAIS 2022
 1 agenda escolar grande 2022 impreterivelmente
com um dia por folha
 1 caderno universitário brochura de 48 folhas de
capa dura (azul)
 1 pasta de plástico transparente fina com eslástico
(amarela)
 2 gibis
 500 folhas de papel sulfite - A4 (branco)
 1 jogo pedagógico para classe – (Quebra –cabeça
progressivo, Pinos mágicos, Jogos de encaixe,
Forma palavras, entre outros jogos pedagógicos).







1 pote de massa de modelar “Uti Guti” – 500g
10 envelopes plásticos com 4 furos – A4 – grosso
1 caixas de lenço de papel
1 pacote de Creative Papers
2 Grande Almanaque – Turma da Mônica
(Quadrinhos + Passatempo)
 Mini dinheirinho de brinquedo (Guardar o
dinheirinho já destacado dentro de um envelope
identificado).
 1 caixa de material dourado individual

organizado dentro de um pote plástico.

Os materiais abaixo ficarão com o aluno, em sua mochila, e cada um dos itens precisam ser identificados.
Os materiais deverão ser repostos ao longo do ano, de acordo com a necessidade, pois serão usados em sala de
aula e na sala de Arte:










1 estojo com 3 repartições
2 lápis pretos - nº 2 grafite
1 borracha
1 apontador para lápis com depósito
1 caixa de lápis de cor (12 cores)
1 caixa de caneta hidrocor (12 cores)
1 cola em bastão (grande)
1 tesoura sem ponta
1 régua de 15 cm ( resistente)

Favor identificar cada item do material
do estojo, inclusive os lápis.






Itens de higiene individual para ficar na
mochila diariamente:
1 tubinho de álcool em gel.
3 máscaras extras para troca.
1 plástico/estojo ou bolsinha para guardar
máscaras trocadas.
Garrafinha de água.

Obs: Todo o material deve ser etiquetado em casa com o nome/sobrenome do aluno e série/ano e deve
ser trazido para escola no 1º dia de aula. Na etiqueta não deve constar a identificação da sala A/B/.
Durante o ano letivo os alunos receberão uma sugestão de livro paradidático e outros materiais
conforme orientação da professora para aquisição.
MATERIAL DE ARTE
-

1 caderno Cartografia Desenho espiral 48 folhas.
6 argolas de chaveiro com corrente.
1 caneta permanente preta.
10 pares de olhos móvel para artesanato Nº 4.
1 pincel de cada tamanho: n° 2 , n°10, n°14.

- 1 régua 30 centímetros.
- 1 pacotinho de massa biscuit 90g branca.

Materiais reciclados e outros materiais quando necessário para o desenvolvimento de projetos, serão solicitados
com antecedência durante o ano letivo de 2022.

