
Escola Nossa Senhora da Alegria 
Educação Infantil e Ensino Fundamental 

“Aquele que educa seu filho para Deus, terá nele motivos de Alegria”. Eclo. 30,2 

 

LISTA DE MATERIAL 2022 – 1º ANO 

 

 

 

 01 garrafinha para água; 

 03 cadernos de linguagem pequenos (48fls) de 
capa dura azul; 

 01 caderno de linguagem grande (48fls) capa 

dura azul; 

 01 caderno grande de linguagem “Meu primeiro 
caderno”; 

 02 cadernos de aritmética grande “Meu primeiro 
caderno” (1 X 1 cm) de capa dura azul; 

 01 caderno de caligrafia “Meu primeiro 
caderno”; 

 01 caderno de cartografia grande; 

 

 02 lápis de escrever nº 02 (não será permitido 

uso de lapiseira); 

 02 borrachas brancas nº 40; 

 01 estojo com zíper; 

 01 apontador com depósito; 

 01 tesoura sem ponta; 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores – grande); 

 01 ábaco montado; 

 01 pasta polionda de 2 cm, azul; 

 06 envelopes grandes (tamanho sulfite); 

 01 material dourado individual.

 

  

 02 máscaras de boca (uso diário); 

 02 litros de álcool 70%;                                                                                               

                                                                         

PARA USO PEDAGÓGICO EM SALA – deverá ser entregue nos dias 30 e 31/01

 02 colas bastão;  01 tubos de cola branca Tenaz; 

 500 folhas de sulfite (A4); 

 02 folhas de cartolinas na cor branca; 

 06 folhas de EVA (2 glitter, 2 laranjas e 2 
verdes); 

 01 tubo de cola glitter (amarelo ou verde); 

 02 folhas off set (1 azul e 1 verde); 

 02 folhas de papel crepom (1 amarelo e 1 rosa); 

 02 pacotes de papel criativo (25 fls); 

 Tinta guache escolar 15ml (caixa com 6 cores); 

 02 caixas de massa de modelar; 

 01 pincel nº 14 ponta chata; 

 01 tubo de cola colorida. 

 05 cartelas de adesivos. 

 01 lápis 6b; 

 01 caneta retroprojetor ponta fina;  

 01 gibi; 

 01 revista; 
 01 pacote de bexigas (azul). 

 02 refis de cola quente (1 grosso e 1 fino); 

FARMACINHA

 

 01 caixa de Band-aid; 

 01 Merthiolate. 
 

Observações:  

*Todos os cadernos deverão ser brochura, capa dura azul (não serão permitidos cadernos de personagens); 

*É necessário realizar margem e inserir etiqueta de identificação em todos os cadernos; 

*Não realizar abertura e nem colocar o nome do professor nos cadernos. 

*A agenda escolar deverá ser acompanhada através do aplicativo DeltaClass 2 (menu > tarefas). 
 

PARA LITERATURA SERÁ UTILIZADO A PLATAFORMA DIGITAL “ÁRVORE”. 

 

PARA USO PESSOAL DO ALUNO  

 

MATERIAL HIGIENE 
 

 


