
Lista de Material 2022 
                                                       
1° ano – Ensino Fundamental 
Todo material deve ser etiquetado com o nome completo do aluno. (Colocar a etiqueta na 

frente). 
Trazer no dia da entrega do material: 
 01 foto 3x4 recente 

 01 foto da criança recente (10x15 cm) 

 01 caderno brochurão (capa dura) -100 folhas 

 01 caderno brochurão de caligrafia – 50 folhas  

 01 agenda 2022 (1 dia por página, espiral) 

 02 pastas de papelão (com grampo dentro) azuis 

 01pasta de papelão amarela (com presilha) 

 01 pasta de plástico com elástico 

 01 estojo com zíper (3 repartições) 

 01 estojo com zíper (1 repartição) 

 03 lápis pretos n° 2 

 01 apontador com depósito (retangular) 

 01 borracha plástica 

 03 colas bastão 20gr 

 01 cola líquida 90gr 

 05 sacos para sulfite sem furo 

 10 sacos para sulfite com furo 

 100 palitos de sorvete 

 01 pote de 37ml de tinta de tecido da cor que desejar 

 01 caixa de lápis de cor - 24 cores 

 01 conjunto de canetinha hidrocor - 24 cores (DE PONTA FINA) 

 01 caixa de giz de cera curton - 15 cores 

 01 tesoura sem ponta 

 01 caneta 850 - preta 

 02 caixas de massinha de modelar 12 cores (soft) 
 02 folhas de papel cartão azul claro 
 01rolo de fita crepe (3cm largura) 

 02 folhas de EVA (glitter dourado) 
 10 botões coloridos grandes 
 01 metro de plástico adesivo transparente 
 05 envelopes coloridos no tamanho 10x15cm 
 01 dado 
 01 ábaco com 100 contas pequeno 
 01 régua de 15cm 
 01 pote plástico pequeno com tampa (para guardar as massinhas) 
 01 sabonete líquido 250ml 

 
  Trazer somente no primeiro dia de aula: 

 01 mochila com nome e série 
 01 lancheira 
 01 creme dental infantil 
 01 escova de dente (infantil) com caixa protetora e nome da criança 

 
 



 01 toalha de mão com o nome da criança 
 01 guardanapo de tecido (30x30 cm) com nome  
 Materiais diversos do estojo: lápis grafite, borracha, apontador, tesoura sem ponta, cola 

bastão, lápis de cor, canetas hidrográficas coloridas. 

 
-Para acompanhar as aulas do programa “Líder em Mim”: 

 01 foto da criança recente (10x15cm) 

 01 caderno universitário de 96 folhas - para o portfólio da Liderança 

 

- Para acompanhar as aulas de Inglês: 

 01 envelope 25x29cm 

 

- Para acompanhar as aulas de Artes: 

 01 pasta polionda com elástico de 2 a 3 cm de altura 

 01 bloco de papel desenho branco A4 de 140g/m2 com 20 folhas 

 50 folhas de papel sulfite A4 branca 

 10 folhas de sulfite A4 coloridas 

 04 folhas de papel kraft A4 200g/m2 

 01 caneta hidrográfica preta de ponta grossa (sugestão: pilot 850 Junior) 

 01 conjunto de tinta guache 6 cores 

 01 godê pequeno para mistura de tintas 

 01 pincel chato macio 

 01 pacote de pano multiuso  

Lembrança para Dia das Mães:  

 01 caneca branca lisa (sem estampas)  

 01 verniz vitral colorido acrilex 37ml 

 01 par de luvas descartáveis para a criança 

Lembrança para Dia dos Pais: 

 01 bloquinho de notas com capa dura, sugestão 12x18cm (não importa a estampa – será 

customizado) 

 01 folha de EVA xadrez, quadriculada ou outra estampa preferida do pai 

 06 unidades de botões do mesmo modelo e cor 

 01 cola líquida branca pequena (35 ou 40g) 

 

Obs.: Todos os materiais devem ser etiquetados com o nome completo do aluno, e enviados da 
seguinte forma: 

 Papéis dentro da pasta polionda; 

 Manter no estojo a caneta ponta grossa preta; 

 Materiais de pintura dentro de um saco plástico tamanho sulfite; 

 Materiais do dia das mães e dia dos pais: separados, cada kit em um saco plástico 

tamanho sulfite. 

 

- Para os alunos que optaram pelo Período Integral: 
 01 pacote de pano multiuso  

 01 caneca de alumínio com o nome da criança gravado 

 01 travesseiro com fronha 

 01 necessaire pequena com escova de dente, creme dental, toalhinha de mão, pente ou 

escova de cabelo 

 



 

 01 pacote de sulfite 

 01 cartolina branca 

 
- Material Didático: Apostilas do Sistema Anglo entregues a partir da primeira semana de aula. 
 
- Livro Paradidático: Um livro infantil adequado à faixa etária para compor a Biblioteca de Sala. 
(Título individualizado que será informado aos pais na reunião do dia 22/01) 
 
- Observações: 

 Início das aulas: 24/01/2022 
 Horário das aulas: das 13h15 às 17h45 
 Entrega do material e Reunião Pedagógica: dia 22/01/2022, das 9h às 10h 
 Uniforme: camiseta Anglo, bermuda (até o joelho), shorts-saia ou calça azul marinho 

 
 

 


