
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2023 
EDUCAÇÃO INFANTIL – 1º ANO 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

(Trazer na mochila no primeiro dia de aula) 

QTD DESCRIÇÃO 

01 Caderno de desenho capa dura – 48 folhas (caderno de casa) 

01 Revista em quadrinhos infantil; 

01 Pastas arquivo em L transparente 

01 Pasta Catálogo 100 folhas plástico grosso (plástico cristal) para Portfólio Avaliativo 

01 Bolha-bolha (bolinha de sabão) 

01 Pacote de animais plásticos grandes (fazenda, selva, mar).  

01 Kit Minichef: avental, chapéu, bacia de plástico e colher de pau 

01 01 estojo individual, simples e com zíper, contendo: 

• 01 lápis de escrever triangular nº 04  

• 01 borracha branca macia, grande. 

• 01 apontador com depósito  

• 01 caixa de lápis de cor – 12 cores 

• 01 tesoura, sem ponta, com nome gravado. 

• 01 cola bastão. 
 (O estojo ficará na mochila, repor sempre que necessário). 

01 Kit Matemático: 
 
01 Pacote de palitos de picolé (50 unidades)  
01 Saquinho de bonequinhos plásticos em miniatura (item de sacolinha de aniversário) 
01 Pote de sorvete vazio com tampa (quadrado) 
01 Dado 

 MATERIAIS PARA ATIVIDADE EM SALA DE AULA 
(MATERIAL A SER ENTREGUE NO COLÉGIO) 

QTD DESCRIÇÃO 

01  Papel ofício A4 branco – resma (Utilização durante o ano na construção do portfólio e 
suporte para registro de desenho e pintura e nas atividades de Imagem e Arte). 

01 Bloco de papel para desenho 140g – formato A3 – 20 folhas (Utilização durante o ano 
na construção do portfólio e suporte para registro de desenho e pintura e nas atividades 
de Imagem e Arte). 

02 Fita crepe larga 

01 Pacote de olhos articulados (médios ou grandes) - (Atividades diversificadas) 

01 Papel ofício A4 (azul) 100 folhas (Utilização durante o ano na construção do portfólio e 
suporte para registro de desenho e pintura e nas atividades de Imagem e Arte). 

01 Conjunto de caneta hidrocor com 12 cores, jumbo lavável 

01 Bloco de papel para desenho 140g – formato A4 – 20 folhas (Utilização durante o ano 
na construção do portfólio e suporte para registro de desenho e pintura e nas atividades 
de Imagem e Arte). 

02 Cola branca 90g cada. 



 

 

01 Pincel escolar redondo – nº18 

01 Caneta ponta porosa cor preta. 

03 caixas Massinha de modelar colorida 180g (Que não gruda na mesa) 

03 folhas Papel Color Set estampado (Utilização durante o ano na construção do portfólio e 
suporte para registro de desenho e pintura e nas atividades de Imagem e Arte). 

50 cm Tecido tricoline estampado (Atividade diversificada). 

03 Bloco de papel color card para corte, colagem e montagem (dobradura, scrapbook, 
maquete) (120g); (Utilização durante o ano na construção do portfólio e suporte para 
registro de desenho e pintura e nas atividades de Imagem e Arte). 
 

50 cm Tecido feltro qualquer cor (Atividade diversificada). 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 

• Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do estudante, inclusive o 
uniforme, em especial os casacos, deverão ser marcados com o nome da criança em lugar visível; 

• Serão solicitados ao longo do ano: alimentos para realização de práticas de culinária, 
ilustrações ou objetos para os projetos pedagógicos científicos, diversas sucatas, rótulos ou 
embalagens, taxas para eventos culturais ou aulas de campo. 
 

 
 


