
 

 
 

 

LISTA DE MATERIAL – 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL / 2020 

Caros Pais e/ou Responsáveis, 

Bem-vindos ao Colégio Sólido! 

No decorrer do ano de 2020, seu (sua) filho (a), agora nosso aluno (a), fará o uso de diversos 

tipos de materiais, entre os quais, o material individual e de Artes a ser adquirido pelos 

responsáveis. 

No sentido de facilitar este trabalho e de garantir o bom andamento das atividades escolares, 

segue a lista de materiais com algumas orientações/ e ou sugestões. 
 

 

1.    UMA MOCHILA CONTENDO (TRAZER TODO DIA): 

       01 caderno pequeno (capa dura) 50 folhas 

      01 caderno grande de desenho(capa dura)          
06 cadernos grandes (capa dura) 50 folhas 

      0 2  cadernos grandes de 100 folhas (capa dura) 

        01 estojo simples, contendo 01 tesoura sem ponta, 01 
caixa de lápis de cor com 12 cores, 02 borrachas, 04 
lápis (nº 02), 01 apontador, 01 cola pequena 

       01 régua 30 cm (manter na mochila) 

        01 livro literário 

      
 

 
2.    MATERIAL PEDAGÓGICO: 

      02 pacotes de papel criativo A4 

     01 pacote de folha Chamex Branco (500 folhas) 

     01 pacote de folha Chamex Colorido (100 folhas) 

      01 cola para EVA ( instantânea  ) 

   

 

 

     02 folhas de papel colorset em cores variadas 

     02 folhas de papel manilha branco 

     02 rolo de durex colorido (cor à escolha) 

     01 pote de tinta guache 250g (cor à escolha) 

     02 folhas de papel laminado (cor à escolha) 

     0 1 cola branca (500 g) 

     02 fitas adesivas Scotch 3cm 

     02 folhas de papel crepom (cores variadas) 

     05 folhas EVA (estampado) 

     03 envelopes tamanhos A4(branco) 

     02 metros TNT (preto) 

      01 EVA com glitter 

      

 

             

 

 

 

 

 

3.     UNIFORME 

    Uso diário: 

 Calça, short saia ou bermuda – modelo próprio com 

a logomarca do Colégio 

      Camiseta própria com a logomarca do Colégio. 

      Tênis ou sandália fechada.
 

Todo o material Pedagógico deve ser identificado 
com o nome da criança e entregue no colégio no 
período de 10 a 14 de fevereiro/20 
impreterivelmente para conferência. 


