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LISTA DE MATERIAL – 1º ANO 

 

 100 folhas de papel sulfite A4; 

 01 caderno quadriculado – pedagógico (1x1), (grande com margem); 

 01 caderno de linguagem – 48 folhas - (Brochura - grande); 

 01 caderno de desenho grande, (com margem); 

 01 livro de história; 

 01 pasta polionda - 2 cm de altura; 

 01 jogo de canetinhas; 

 01 caixa de lápis de cor; 

 01 caixa de giz de cera Curton; 

 01 caixa de tinta guache (12 cores); 

 02 tubos de cola 90g; 

 01 cola bastão; 

 01 caneta permanente; 

 01 pincel para pintura (com o nome); 

 01 caixa de massa para modelar; 

 01 caixa de lenço de papel; 

 01 ábaco; 

 02 dados pequenos para jogos; 

 01 kit material dourado em EVA ou madeira; 

 01 caixa de camisa encapada; 

 01 toalha de mão pequena; 

 01 Squeeze plástica para água;  

 

 Estojo com: 02 lápis pretos, borracha, apontador, tesoura, régua; 

 

 PARA EDUCAÇÃO FÍSICA: Nécessaire Higiênica com toalha e sabonete líquido. 

 

 
 
 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 Todo o material deverá ser encapado e etiquetado com o nome do estudante; 

 O USO DO UNIFORME é obrigatório (agasalho completo, camiseta e tênis). No inverno 

jaqueta e/ou moletom da Escola. A jaqueta/moletom deverá trazer o nome do estudante, 

BORDADO em local visível, pois não nos responsabilizamos por perdas ou trocas; 

 O uniforme poderá ser adquirido na CIA DA MALHA ou LOJA BAMBOLLÊ; 

 INÍCIO DAS AULAS - 01/02/2021. 

 

 

 

OBS.: Os materiais de uso coletivo serão solicitados no decorrer do ano conforme a necessidade. 

 
 

 APOSTILA POSITIVO 
 

Endereço para acessar a loja virtual: 
lojanaescola.com.br/coracaodemaria 

 

 LIVRO OPEE 
Empreendedorimo e Projeto de Vida 

 

E 
 

 LIVRO ENSINO RELIGIOSO 
Crescer com Alegria e Fé 

 
 

 

Endereço para acessar a loja virtual: 
ftdcomvoce.com.br 

 
CÓDIGO DE ACESSO: FTD21PRCMR 

 
O passo a passo para compra da apostila 
e livros está disponível no site da Escola: 

www.ecm.g12.br 


