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LISTA DE MATERIAIS PARA 1º ANO – 2022 

 
ENTREGAR até  
24/ Jan./ 2022 

 
01 jogo pedagógico para a idade do aluno** 
15 plásticos grossos com 4 furos** 
02 tubos de cola liquida de 90g** 
01 caderno grande de capa dura (100 folhas)** 
01 caderno de desenho (com 50 folhas)** 
01 caixa de giz de cera pequeno grosso com 12 cores** 
01 avental para pintura** 
01 pincel Tigre linha 181 nº 6** 
01 tela para pintura – tamanho 14x22cm.** 
01 caixa de pintura a dedo com 06 cores** 
01 pacote de glitter e lantejoulas** 
02 potes de massa de modelar 500 grs. (cores 
variadas)**  
100 folhas de sulfite colorido azul A4 (75gr)** 
500 fls. sulfite branca A4 (75gr)** 
01 caixa de lápis de cor grande com 12 cores* 
01 conjunto de canetinhas hidrocor com 12 cores* 
01 estojo com 03 divisórias* 
02 tubo de cola em bastão 40g* 
04 lápis pretos nº2 com desenho* 
02 tesouras sem ponta preta* 
02 apontadores com depósito* 
03 borrachas brancas macias* 
01 mochila* 
01 lancheira 
01 nécessaire* 
01 garrafinha d’água* 
03 pacote de lenço de papel pequeno* 
01 livros para leitura indicado para a idade** 
01 cadernos de caligrafia** 
01 álcool em gel (opcional) * 
 
 
** Itens que devem ser enviados nomeados para 
escola e entregues na primeira reunião ou até dia 
24/01/2022. 
 
*  Uma unidade desse item deve ser enviada 
diariamente na mochila do aluno, deixar em casa o 
restante para repor quando necessário. A 
quantidade desses itens é uma estimativa para o 
uso durante o ano. 
 
 

 
 
 
KIT HIGIENE (enviar na nécessaire dentro da 
mochila) 
01 nécessaire para ficar dentro da mochila com: 
01 toalha de mão (para escovação) 
01 caneca plástica (para escovação) 
01 escova dental (adequada para idade) 
01 creme dental 
 
 
 
  

 
OBSERVAÇÕES: 

 Todas as listas de material estão disponíveis no site da escola - www.escolacurumimembu.com.br/listadematerial 
 Alguns materiais específicos serão solicitados de acordo com os projetos bimestrais 
 Durante o ano poderá ser solicitado matérias de estojo para reposição 
 Colocar nome em todos os materiais 
 Os livros do Sistema Positivo Conquista são encomendados na escola, acesse o link para verificar valores e formas de 

pagamento - https://www.escolacurumimembu.com.br/livros2022 
 Taxa de papeis anual: R$ 30,00 – Incluído no boleto do mês de abril 

 
 


