
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2018 - 1º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

A venda dos livros didáticos será através do link: 
http://www.livrofacil.net/colegio/293/centenario-metodista/ - Senha: cent18 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

(todos marcados com o nome e sobrenome do/a aluno/a) 
 

Quantidade Descrição do Material 

01 unidade Caderno grande com espiral (96 folhas) sem pontilhado na margem para destaque 

01 unidade Caderno pequeno para música  

01 unidade Estojo com zíper contendo: 03 lápis de escrever, 02 borrachas, 01 apontador com 
aparador e 01 cola bastão grande 

01 caixa Caixa de lápis de cor grande/grosso 

01 caixa Caixa de lápis/giz de cera grande/grosso 

01 estojo Jogo de caneta hidrocor fina 

01 unidade Tesoura sem ponta 

01 unidade Necessaire com 01 escova de dente, 01 fio dental, 01 creme dental e 01 toalhinha que 
deve ser substituída diariamente (fica na mochila) 

01 unidade Tela 40x50 para pintura 

02 unidades Cadernos de desenho com 50 folhas em espiral para Ensino Religioso e Inglês 

01 unidade Material dourado 111 peças, em madeira, embalado num saquinho de E.V.A 

100 unidades Folhas brancas papel sulfite 

50 unidades Folhas coloridas 

50 unidades Folhas de desenho A3 

01 pacote Pacote de lumipaper 

02 unidades Cola branca líquida 90g 

04 caixas Caixas de massa de modelar 

01 unidade Folha de E.V.A. (lisa, estampada ou felpuda) 

01 unidade Rolo de papel crepom (cor viva) 

01 unidade Tubo de cola colorida 

01 unidade Caixa de tinta guache 

01 unidade Pincel grosso 

01 unidade Pincel fino 

01 unidade Tubo de cola glitter 

01 pacote Pacote de lantejoula colorida 

01 unidade Camiseta adulta usada (identificada) 

03 unidades Rolos de fita larga parda (sugestão: ecopack10) 

0 unidade Jogo educativo 

02 metros Papel pardo 

01 unidade Cartolina 

01 unidade Embalagem de Argila pequena 

01 unidade Pincel atômico preto ou azul 

02 unidades Envelopes pardos A3 

01 unidade Alfabeto móvel (E.V.A, plástico ou madeira) 

 
 

 
 

 UNIFORME / AGENDA – o uso do uniforme completo da escola 

e da agenda escolar é obrigatório para todos(as) os(as) 
alunos(as) da Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ano ao 
9º ano). 
Nas aulas de Educação Física, o uso do tênis é obrigatório. 
Todo uniforme deverá estar identificado com o nome e turma 
do(a) aluno(a). 

 OBS: Ao longo do ano letivo, possivelmente, sejam solicitados 

outros tipos de materiais, conforme o desenvolvimento dos 
projetos no ano. As atividades referentes aos passeios também 
serão solicitadas de acordo com a necessidade. 

 

http://www.livrofacil.net/colegio/293/centenario-metodista/

