
 

 

 

LISTA DE MATERIAI  – 2018 – 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

MATERIAL DE USO COMUM 

50 folhas A4 – gramatura 180g 
50 folhas A3 – gramatura 180g 
100 folhas de ofício coloridas 
01 bloco A4 colorido 
01 caixa de massa plástica (macia) 12 unidades  
01 pote de tinta guache 
01 caixa de cola colorida 
02 folhas de EVA – cores diferentes 
01 pote de lantejoulas grandes 
100 unidades de palitos de picolé 
1 papel crepom colorido 
1m TNT colorido 
50 balões coloridos 
02 unidades de gliter em pó (diferentes) 

 
MATERIAL A SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO 

01 caderno grande sem espiral – capa dura 
01 caderno pequeno – para as disciplinas de Língua Inglesa 
01 caixa de material dourado 
01 gibi 
02 dados pequenos 
01 estojo identificado com os materiais abaixo dentro: 02 lápis pretos nº2 (identificados), 01 
borracha (branca e macia), 01 apontador com recolhedor, 01 caixa de lápis de cor 12 cores, 01 
jogo de caneta hidrocor 12 cores, 01 tesoura sem ponta pequena e 02 colas em bastão (grossa) 
01 pincel  
01 caixa de giz de cera 
01 cola líquida 
01 pacote de letras móveis EVA 
01 pacote de números EVA 
10 sacos plásticos furados, tamanho A4 
Revistas usadas com gravuras coloridas para recorte 
01 camiseta, tamanho adulto para pintura 
01 pastinha com elástico 
 

MATERIAL DIDÁTICO ADOTADO (Livros) 

a) Kit da Escola da Inteligência, disponível na Livraria Cultural em Canoas. 

b) Material didático do Sistema Positivo de Ensino: Livro do aluno, 1º ano do Ensino Fundamental.  
A compra deverá ser realizada através da Loja Virtual, conforme e-mail enviado aos pais.   
 
c) Livro de Inglês: Become English Program - Become 1 grade.  
Editora Unoi (Santillana). A compra do livro deverá ser através do site: unoieducacao.com 

 

OBSERVAÇÕES  

•É importante que todo o material do (a) aluno (a) esteja identificado.  

•Os livros e cadernos devem estar devidamente encapados e permanecer com a identificação 

durante o ano letivo.  

•Não serão aceitos fichários. 


