
 
                                                                                                     

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020 

 
Ensino Fundamental - 1º ano 

 
 

Escrita / Desenho / Artes 
01 Agenda diária 2020 
01 Resma (500 folhas) de papel sulfite A4 (Chamex ou Datapel) 
01 Caderno brochurão capa dura com 48 folhas 
01 Caderno de caligrafia com 96 folhas 
01 Estojo c/ zíper (03 repartições)  
06 Lápis Full HB 100% grafite  
01 Caixa de lápis de cor triangular c/ 12 ou 24 cores 
01 Caixa de giz de cera curto c/ 12 cores 
01 Caixa de tempera guache c/ 06 cores com tampa pincel 
01 Caixa de massa de modelar Soft com 12 cores 
01 Apontador com depósito 
02 Folhas de EVA Branca 
02 Folhas de EVA Amarelo Ouro 
02 Borrachas brancas 
02 Colas (bastão 40g) 
02 Bastões de cola quente grossa 
01 Tesoura para crianças 
02 Livros de história infantil (caixa alta) encapado com plástico transparente e com nome 
03 Revistas para recorte 
01 Pasta de plástico polionda azul 20mm (provas) 
01 Pasta de plástico azul ofício (tarefa) 
01 Pasta Catálogo Personalizável - 50 plásticos (arte) 
 
Obs.: Trazer garrafa de água, creme dental, escova de dente e uma toalha pequena na mochila todos os dias. 
 
  

 O material do aluno deverá ser entregue pelos pais no dia 24 de janeiro das 13h às 17h. 
 Todo o uniforme e outros materiais, tais como: estojo, mochila, caixa de lápis de cor, lancheiras e outros deverão ser 

identificados com o nome do aluno. Identificar o uniforme com tinta para tecido ou, preferencialmente bordar.  
 Início das aulas 27/01/2020 
 Horário: 13h às 17h30 

 

 
 
 
 

 
 

                                              

UNIFORME ESCOLAR - (uso obrigatório) 
 

Confecções Sueli Zagati - Tel. 3406-3694 
Av. José Rosário nº 373 – Labienópolis – Garça 

 
 

Moda & Cor (Solange Fujikawa) - Tel. 3471-2395 
Rua: Padre Leite, 222 – Centro – Garça 

 
*Uniforme tradicional para eventos: Azul com camiseta branca e tênis branco. 

 

 
 

 


