
    
                                                 

 
Lista de Material 2022 

Lista de material de acordo com o Informativo Procon-RO 2020. 

 
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
MATERIAL DE CLASSE 

 
 
02 – Caixas de massa de modelar com 12 cores - 1para cada semestre  
02 – Revistas para recorte 
02 – Folhas de EVA cores diferentes (1 lisa e 1 glitter) 
02 – Tubos de cola branca (90g) -  (02 por semestre) 
02 – Folhas de color set – cores diferentes 
05 – Lápis pretos nº 2 
01 – Borracha macias 
01 – Caixa de giz de cera com 12 cores  
02 – Caixas de Lápis de cor – (1 por semestre) 
01 – Caixa de tinta guache (6 unidades) 
02 – Folhas de cartolina coloridas 
01 – Pincel nº 6 
 

 
 

MANTER NA MOCHILA  
 
01 – Caderno brochura com pauta (atividades de casa e de sala) 
01 – Jogo de canetas hidrocor ponta fina com 12 cores 
01 – Apontador 
02 – Borrachas macias 
02 – Lápis pretos nº 2  
01 – Tubo de cola (90 g)  
01 – Tesoura de ponta redonda (com o nome gravado) 
01 – Caixa de lápis de cor grande (12 cores) 
01 – Garrafinha ou copo para beber água - (com o nome gravado) 
01 – Estojo para guardar canetas, borrachas, etc. 
01 – Régua (30cm) 
01 – Avental com o nome gravado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 – Estojo plástico contendo: escova e creme dental sem flúor (devendo ser trocado 
trimestralmente) lenços de papel, toalha de mão com o nome gravado. 
 
 
Observações Importantes: 
 
1. Todo material utilizado em Artes Visuais ficará guardado na sala de aula e será de uso 

comunitário. 
2. O material individual deverá ser reposto de acordo com a necessidade, no decorrer do ano. 
3. Lembramos que é possível aproveitar as canetas, lápis de cera, tesoura, estojo, régua, 

apontador, etc., do ano anterior, desde que estejam em bom estado. 
4. É importante que a tesoura seja de fácil manejo, com corte adequado para a idade (SUGESTÃO: 

Mundial ou Tramontina). O nome completo do aluno deverá ser gravado para evitar extravios e 
possibilitar aproveitamento nas próximas séries escolares. 

5. Todo material deverá estar marcado com o nome da criança e série. 
 
 
 

 
Data de entrega dos materiais na escola: 05/02/2022 

 
Horário 08h às 11h30 


