
 

LISTA DE MATERIAIS - 1º ANO FUNDAMENTAL 
 
 

✓ 01 caderno universitário espiral capa dura com 96 fls (Português/ Matemática) 

✓ 01 caderno universitário espiral capa dura com 96 fls (História/ Geografia/ Ciências/ 
Filosofia)  

✓ 01 caderno de cartografia (desenho) 48 fls – com margem  

✓ 01 pasta fina cristal com elástico  

✓ 01 camiseta tamanho adulto para a aula de Artes (não é necessário que seja nova)  

✓ 01 kit de material dourado individual  

✓ 01 jogo de alfabetização  

01 ESTOJO COM ZIPER CONTENDO: (este material deverá ser reposto sempre que 
necessário)  

✓ 01 apontador com depósito  ✓ 01 caixa de lápis de cor com 12 cores  

✓ 01 borracha branca  ✓ 02 lápis preto nº 02  

✓ 01 tubo de cola líquida  ✓ 01 caixa de giz de cera curto ou jumbo  

COLETIVO (durante o ano, para confeccionar trabalhos específicos, 
poderão ser solicitados materiais extras). 

✓ 500 folhas de sulfite ✓ 01 tela 24x30 (trazer qdo solicitarmos) 

✓ 100 folhas de sulfite colorida ✓ 01 caixa de guache com 6 cores 

✓ 04 envelopes brancos tamanho ofício ✓ 01 caixa de cola colorida (com glitter) 

✓ 01 pacotinho de lantejoulas ✓ 01 caixa de cola colorida (sem glitter) 

✓ 03 folhas de EVA cores sortidas ✓ 01 livrinho de histórias 

✓ 02 folhas de EVA (1 fantasia e 1 com 
glitter) 

✓ 01 revista para recorte (Atenção ao 
conteúdo!) 

✓ 01 bloco de canson branco tamanho A4 ✓ 01 rolo de fita de cetim (média/ qualquer cor) 

✓ 02 metros de chita ✓ 01 pacotinho de olhos móveis (qualquer cor) 

✓ 01 rolo de fita crepe ✓ 01 bloco de papel Ecocores textura visual 2 

✓ 01 Kit Leoni nº02 tamanho A4 ✓ 01 pacote de palito de churrasco 

✓ 01 kit Leoni 16x16 para dobradura ✓ 01 pacote de palito de sorvete colorido 

✓ 01 novelo de lã ✓ 01 gibi da Turma da Mônica 

✓ 01 rolo pequeno de barbante ✓ 01 caixa de massa de modelar 

✓ 04 saquinhos plásticos tamanho ofício  

LIVROS PARADIDÁTICOS 

1º SEMESTRE 
Poeminhas sensacionais 
Autor: Alexandre Azevedo 
Editora Positivo 

2º SEMESTRE 
A caixa de lápis de cor 
Autor: Mauricio Veneza 
Editora Positivo 

 
 
 

 



 

                                   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Material Didático do Sistema Positivo de Ensino 
Observações Importantes: 
Prazo de entrega dos Materiais: 14/02/2023 
Todos os pertences deverão conter identificação do aluno. 

Retorno às aulas: 30/01/2023. 


