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REF: LISTA DE MATERIAL 2019
1º Ano – Fundamental I
MATERIAL DE PAPELARIA



























6 colas líquidas
6 colas em bastão (Sugestão - Pritt)
2 pastas transparente com elástico (esp. 1 cm)
1 rolo pequeno de durex transparente
2 metros de contact transparente
10 sacos plásticos, tamanho ofício (grosso)
1 pincéis nº 10 cabo longo
2 caixas de massinha de modelar 12 cores (Sugestão - Uti-Gutti)
2 bloco de Canson A4 (20 folhas)
2 pacotes de sulfite A4 reciclado (100 folhas)
1 caixa de giz de cera curtom 12 cores
1 caderno de caligrafia (Pauta Branca)
5 lápis preto nº 2
2 apontadores com depósito
2 borrachas macias
2 caixas de lápis de cor longo 12 cores
1 estojo de aquarela
7 cadernos pequenos de capa dura azul (48 folhas)
1 tesoura sem ponta
1 estojo com zíper (com divisórias)
1 Ábaco
1 jogo de canetas hidrográficas (12 cores)
2 gibis (novos)
1 pote de tinta guache (250 ml) (cor livre)
10 potes de culinárias
10 envelopes pardos p/ folha A4





























10 metros de fita de cetim 15mm (cor livre)
2 rolos de fita crepe
2 rolos de fita dupla face
1rolinho pequeno para pintura
1esponja de banho macia para pintura
2folhas de papel pardo
2folhas de cartolina branca
2 lixas de construção nº 100
1bloco de papel Eco cores Nova Print A4 lisa
1bloco de papel Eco cores Nova Print A4 estampada
1bloco de papel lumipaper
10 etiquetas A4 (sem pauta)
10 pares de olhos móveis nº 10
2 revistas usadas para recorte
1folha de papel Paraná
tinta plástica
1rolo pequeno de durex colorido
1rolo de fita metaloide 15 mm
1 pacote de laço médio
1 pacote de palito de sorvete (amarelo)
2 folhas de color set
4folha de Eva colorido
1cartolina laminada
4 folhas de E.V.A com glitter
04 refis de cola quente (grossa)
TNT amarelo 4 metros

1 caneta marcador para quadro branco (Preta )

LISTA DE LIVROS (venda exclusiva no portal da LIVRO FÁCIL)
Mackenzie Educacional – 1º ANO

Livro Didático Ensino Fundamental 1ª A V1, 1B

ISBN - 9788582930991

Mackenzie Educacional – 1º ANO

Livro Didático Ensino Fundamental 1A V1, 2B

ISBN - 9788582932001

Mackenzie Educacional – 1º ANO

Livro Didático Ensino Fundamental 1ª V1, 3B

ISBN - 9788582931554

Mackenzie Educacional – 1º ANO

Livro Didático Ensino Fundamental 1A V1, 4B

ISBN - 9788582931530

Livro Didático Ensino Fundamental 1ª V1

ISBN -9788582930977

Livro Didático Ensino Fundamental 1ª V1 (ANUAL)

ISBN –9788582931004

Mackenzie Educacional - 1º ANO INGLÊS
Mackenzie Educacional - 1º ANO ARTE

OBSERVAÇÕES GERAIS – Ensino Fundamental I
01) Pedimos que a qualidade, quantidade e detalhes dos materiais listados sejam respeitados. Repor o material durante o ano letivo, quando
necessário.
02) Todo material deverá vir etiquetado ou marcado com nome completo e ano do aluno.
03) Marcar nome completo em todo o uniforme do aluno. Recomenda-se a caneta própria para tecido.
04) Etiquetar os cadernos e identificá-los apenas com o nome completo do aluno. Não determinar a matéria.
05) Não há necessidade de encapar as pastas, apenas etiquetá-las.
06) Deve ficar na mala: 1 estojo contendo: lápis, borracha, apontador, lápis de cor, régua, jogo de canetas hidrográficas, tesoura e colas
(cola em um saquinho plástico).

PARCERIAS
LIVRO FÁCIL: Venda de livros com parcelamento em até 10 vezes.
www.livrofacil.com - Código de Identificação: deltalf
PAPELARIA RENT A SAFE :(11)4183-2970 \ 96141-5661 www.rentasafe.com.br/materialescolar
(Parcelamento em até *12 vezes no cartão de crédito pelo Pagseguro).

