
 

 

 

LISTA DE MATERIAL 2020  

1º ano Ensino Fundamental I 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

A) MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO: 

Todo o material deverá ser marcado com o nome completo do aluno e 
entregue, num único pacote, devidamente identificado, no dia 03 de fevereiro, 
para a Coordenação Pedagógica, exceto a mochila e a merendeira. Durante o 
ano o material deverá ser reposto sempre que necessário. 

Material de uso diário 

 

 

 

 

 

 

Material escolar 

 01 pasta Polionda de plástico com alça; 

 01 caderno de desenho grande  –  sem seda (96 folhas); 

 02 cadernos de desenho grande – sem seda (48 folhas); 

 01 camiseta grande e velha para aula de pintura  
(pode ser de adulto) – evitar aventais; 

 02 potes de massinha 500g – (sugestão: UTI-GUTI ou 
ACRILEX);  

  04 colas branca 90g;  

 06 cadernos Alibombom verde com capa flexível 60 folhas para 
cada disciplina. 

 01 jaleco branco identificado com o nome – Uso OBRIGATÓRIO 
nas aulas práticas. 

 01 estojo contendo material comum às diciplinas: lápis preto, 
borracha, apontador, lápis de cor, tesoura, régua e cola branca. 

 



 

 

  02 caixas de cola colorida com 6 cores;  

 01 tesoura sem ponta com nome do aluno gravado; 

 01 conjunto de 12 cores de giz de cera;  

  01 estojo de caneta hidrocor grossa – 12 cores (sugestão – 
FABER CASTELL);  

 01 pacote de 50 folhas de papel 60 kg branco A4;  

 02 potes de tinta guache de 250 ml – cor vibrante (ex: verde, 
vermelha, azul, rosa, laranja, amarela);  

 02 pacotes de folha Criative Papers Lumi tamanho A4;  

  02 pacotes de folha Criative Papers tamanho A4;  

 02 pacotes Colorset tamanho A4 (cores vibrantes); 

  500 folhas de sulfite A4;  

  100 palitos de picolé (colorido);  

  01 rolo de fita de cetim nº 2 com 10 metros (cor vibrante); 

 06 envelopes branco tamanho 260x360mm;  

  03 folhas de EVA com gliter (cores vibrantes);  

  01 pacote de balão (cor vibrante);  

  01 lixa nº 120;  

  02 folhas de papel camurça (cor vibrante);  

  04 folhas de papel crepom, cores vivas;  

  01 metro de feltro;  

  01 metro de tecido tipo chita;  

  01 rolo de fita crepe;  

  03 durex colorido;  

  02 canetas marcadoras permanentes para retroprojetor ponta 
média (2.0mm);  

  04 revistas usadas, contendo fotos coloridas;  

  02 gibis;  

 01 brinquedo pedagógico (exceto emborrachado);  

  01 estojo completo para uso diário (01 borracha, 02 lápis de 
escrever triangular grosso nº 2, 01 caixa de lápis de cor 
triangular grosso (12 cores), 01 apontador comum com 
depósito);  



 

 

  01 mochila para uso diário (contendo uma troca de roupa e o 
estojo);  
 

  01 merendeira, com squeeze e guardanapo de 
pano,marcados com o nome do aluno, que deverão ser 
enviados diariamente; 

 
OBSERVAÇÕES: 

 Os livros e os cadernos deverão ser encapados e identificados 
com o nome do aluno, ano e disciplina. 

 O aluno deverá trazer diariamente, a mochila e o estojo. 

 Os materiais para as aulas de Artes serão solicitados no decorrer 
do ano letivo. 

OPÇÕES DE VENDAS PARA UNIFORMES:  

 LIVRARIA E PAPELARIA TÊM DE TUDO – Rua Belmiro 

Braga, N°597 – Caiçara-BH. Tel:(31) 3464-1905 (venda também 

por internet, telefone e entrega programada). 

 SPORT CENTER – Av. Do Contorno, Nº 6064 - Savassi - BH. 

Tel: (31) 3221-2435/3287-4300. 

 PAPELARIA BIKAS – Rua Lavras, Nº 188 – São Pedro - BH. 

Tel: (31) 3289-1000. 


