
 
 

LISTA DE MATERIAL- 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL I – 1º ANO 

01- caderno de capa dura com 100 folhas (azul e pequeno) – não comprar agenda – (USO 

OBRIGATÓRIO). 

03- cadernos de capa dura com 50 folhas (azul/ grande brochurão).  

01- pasta polionda azul de 2 cm /01 pasta azul com elástico.  

01- bloco de sulfite colorido com 100 folhas/01 bloco de color set/ 01 bloco de papel criativo 

estampado A4. 

01- estojo grande 3 zíperes contendo: 02 lápis grafite nº 2/ borracha macia, apontador com depósito/ 

uma caixa de lápis de cor/ 01 caixa de giz de cêra. 

02- tubos de cola líquida (grande) / 04 tubos de cola bastão/ 02 caixas de massa de modelar com 

12 cores (sugestão acrilex). 

01 caixa de tinta guache/ 01 tesoura pequena sem ponta/ 10 saquinhos plásticos para pasta 

04 cartelas de adesivos/ 01pincel chato nº 10.  

01 – régua 30 cm/ 01 kit de dinheirinho de brinquedo com moeda. 

01 – tangram de E.V.A./ 01 Jogo Pedagógico (de acordo com a faixa etária). 

01- avental para pintura / 01 livro infantil (com letras bastão maiúsculas) / 01 gibi (Turma da Mônica) 

 

10- lápis grafite nº 02 / 04 borrachas / 02 apontadores com depósito / 01 caixa de lápis de cor (esse 

material deverá ficar em casa, para futura reposição no estojo). 

 

LIVRO DE ESPANHOL: Brincando de Espanhol – Número 1, EDITORA DO BRASIL Autora:  

Agustina Arias. CÓDIGO ISBN: 978-85-10-06780-5  

 
A Editora do Brasil oferece aos pais de alunos matriculados um DESCONTO comprando com o 
código promocional.
Instruções de como utilizar o seu código: 
1- Acesse: lojavirtual.editoradobrasil.com.br, clique em ENTRAR, insira seu login ou em CRIAR 

CONTA, para fazer seu cadastro. 
2- Uma vez logado, clique no ícone ESCOLAS PARCEIRAS – CÓDIGO PROMOCIONAL. 
3- Insira o código promocional fornecido pela escola 
*Frete Grátis até 31/05/2021 na opção método econômico. 
 

CÓDIGO: 354i306 
 

FAVOR ETIQUETAR TODO O MATERIAL COM O NOME COMPLETO DO ALUNO.



 


