
 COLÉGIO EQUIPE DE JUIZ DE FORA 
                                 Rua São Mateus, 331 - São Mateus  

(32) 3232-8686 

LISTA DE MATERIAL – 2020 

1º ANO EF 

MATERIAL PARA USO COLETIVO DURANTE O ANO:  

02 pacotes chamex branco A4 (500 folhas) 

02 folhas de EVA (emborrachado – COR MARROM e AMARELO) 

02 folhas de EVA de glitter (emborrachado – qualquer cor) 

02 caixas de massinha de modelar  

01 pacote de folha colorida Filipinho/Offpinho/Lumipaper  

01 pincel chato cabo longo nº 14 

02 revistas em quadrinho 

01 livro de literatura adequado à faixa etária do 1º ano (novo ou em bom estado) 

02 canetas pretas de escrita permanente  

02 rolos de fita crepe larga marrom (Kraft crepado)  

02 rolos de fitilho (5mm x 50m) amarelo ou branco 

 

MATERIAL PARA USO PESSOAL DO ALUNO (marcar todo este material com o nome da criança): 

01 jaleco branco (manga curta) para aulas de laboratório de ciências 

01 camisa (tamanho P/M de adulto) para aulas de artes  

01 jogo de material dourado individual (madeira) 

02 colas 90g (branca) 

01 estojo completo (lápis, borracha, apontador)  

01 cx de lápis de cor 12 cores 

01 estojo de canetinhas 12 cores 

01 tesoura de ponta redonda 

01 pasta de plástico amarela com aba e elástico  

03 cadernos brochurão sem pauta: 

 01 48 folhas para Aula  

 01 48 folhas para Tarefas  

 01 48 folhas para Projeto Roda de Leitura  

02 cadernos brochurão com pauta (2ª semestre): 

 01 48 folhas para Aula  

 01 48 folhas para Tarefas  

 

 

LIVROS DIDÁTICOS: 

Reconstruindo a Escrita – Caligrafia – 1º ano/Ensino Fundamental  

Janice Nunes – Editora Construir – 3ª Edição 

 

Projeto Ápis: Matemática 1º ano  

Luiz Roberto Dante – Editora Ática – 3ª Edição  

OBSERVAÇÕES: 

- Todos os materiais de uso pessoal devem 

estar marcados com o nome da criança e ficar 

dentro da mochila/estojo. 

- Todo o material de uso coletivo deverá ser 

entregue em uma sacola identificada com o 

nome completo da criança por fora.  

- Início das aulas: 03/02/2020, às 13:00. 

- Favor não enviar caderno espiral, não será 

aceito. 

- O uso do uniforme é obrigatório.  

ENTREGA DOS MATERIAIS: 

● 1ª semana: cadernos e material de uso 

pessoal e coletivo.  

● 2ª semana: livros seguindo horário escolar, 

já iniciando os trabalhos. 


