
 

Lista de materiais/2019 
1° ano – Ensino Fundamental 1 

 
 

Para uso coletivo (na escola): 
 

01 revistinha em quadrinhos 
01 revista picolé 
01 caderno Alibombom com pauta 1 2 3 X (capa cartonada vermelha com 60 folhas)  
01 caderno sem pauta de 96 folhas 
01 pacote de folha A4 colorido (cor a escolha) 
02 pacotes de folha A4 branco de 500 folhas 
01 pacote de papel lumi-fluorescente 
01 pacote de papel color cards 
 

Materiais de uso pessoal 
01 necessáire com escova e creme dental, toalha de mão (ficará na lancheira) 
01 guardanapo de pano colocado diariamente na lancheira 
01 estojo simples para lápis 
01 tesoura sem ponta com nome gravado 
01 caixa de lápis de cor 12 cores 
03 lápis pretos n° 2 
01 apontador com depósito 
01 borracha branca grande 
01 caneta marca texto 
01 stetro (borracha de apoio do lápis preto) 
01 cola 
01 camisa de pintura 
01 durex colorido 
01 bambolê 
01 caixa de material dourado (111 peças) 
01 conjunto de canetinha de 12 cores 
 

Observações 

 Os cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e etiquetados na capa, com o 
nome e ano. 

 Os blocos de papel A4 deverão ser entregues na sala de aula para a professora, contendo o nome 
do aluno. 

 Solicitamos que todos os materiais acima e uniforme sejam bordados ou marcados com nome 
da criança para evitar transtornos. A escola não se responsabilizará pelo extravio de materiais 
sem nome. 

 A entrega dos materiais poderá ser feita a partir do dia 01/02/19. 

 A agenda será fornecida pela escola. 

 O uniforme deverá ser de uso obrigatório, durante todo o ano letivo. Adquirido na Unitex: Rua 
Maranhão, 186-Barbacena. Tel: 3331-3737. 

 Reunião de pais: Dia: 01/02/2019 
                               Horário: 16h                Auditório 

                                      Horário: 16h40  Sala 
 

 Início das aulas: 04 de Fevereiro de 2019. 


