
LISTA DE MATERIAIS – 1º EF/2020 

 

 
MATERIAL ESCOLAR QUE DEVERÁ 

PERMANECER NA MOCHILA DO(A) ALUNO(A) 

(Identificado com o nome do aluno) 

1 caixa de lápis de cor 
2 lápis pretos (apontados) 
1 apontador com lixeirinha (simples) 
1 borracha branca 
1 tesoura com ponta arredondada (Sugestão: Mundial ou 

Eberle) 
1 tubo de cola 
1 cola bastão 
1 caderno grande de 90 folhas com espiral (sem picotes) capa 

dura 

1 dicionário de Português da Turma da Mônica 

 

MATERIAL ESCOLAR QUE PERMANECERÁ 
NA ESCOLA 

(identificado com o nome do aluno) 
2 caixa de giz de cera curto  
1 blocão de desenho, tamanho A3 (30x40) 
1 tubo  de cola 90 gramas - Tenaz 
1 caixa de cola colorida (06) 
1 saco de balões (amarelo ou vermelho nº 8) 
1 metro de TNT 
3 envelopes pardos tamanho A4 
1 folha EVA  
1 jogo educativo ( Novo ) 
1 lápis, 1 borracha, 1 apontador , 1 régua 30 cm e 1 cola bastão 

(reserva) 
1 pasta fina plástica com elástico para guardar os trabalhos. 

(pasta de tarefas)  
1 pacote de creative paper (Lumi) 
5 sacos didáticos grossos 
1 cola glitter  
1 saco de lantejoulas  
1 fita adesiva larga 
1 tapetinho para uso individual 
1 caixa de massa de modelar (12) sugestão : acrilex tradicional 
1 pacote de credex 120g 
 

 

OBRAS LITERÁRIAS 

Lista na escola 

 

                         ENSINO RELIGIOSO 

 
Livro: “O amor que move o mundo...!”  
4 envelopes brancos A4 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

1 corda (para uso individual ) 
1 Bambolê 

 

INGLÊS 

Livro: New Explorer Blue  
1 pasta com elástico azul   
Estojo com 02 lápis , 01 borracha, apontador, tubo de cola, 
tesoura de ponta arredondada 
1cx de giz de cera curto 
2 caixas de massa de modelar soft 

 

ATENÇÃO: 

 
O livro integrado do Sistema Positivo de Ensino 
deverá ser adquirido no site : www.livrofacil.net  

O  material de Inglês deverá ser adquirido no site : 
www.internationalschool.com.br (mediante 
voucher de desconto) 
O material de Ensino Religioso deverá ser 
adquirido no site: www.educashop.com.br 
A agenda virtual deverá ser adquirida no site : 
www.metodistaapp.schoolpicture.com.br/ischoola
pp  
 

 
 
UNIFORME – o uso do uniforme da escola é obrigatório 
para todos(as) alunos(as) da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) 
 
Todo o uniforme deverá estar identificado com o nome 
e a turma do(a) aluno(a). 
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