
 

 

Lista de Material Escolar 2021 

1º Ano do Ensino Fundamental I 

 

● Material didático: 
 

Livros SAS (obrigatório) 

 

● Material individual: 

 
01 agenda escolar 

01 estojo  

05 lápis pretos grafite nº 02  

02 borrachas brancas macias  

01 apontador plástico com depósito  

01 tesoura sem ponta 

01 caixa de lápis de cor grande com 24 ou 36 cores  

02 tubos de cola líquida grande com 110g cada (de preferência Tenaz)  

02 tubos de cola em bastão grande com 40g cada  

02 potes grandes de massa de modelar à base de amido de boa qualidade (Guti ou Soft) 

01 caixa de cola colorida com 06 cores  

01 régua de acrílico com 30 centímetros  

05 pacotes de etiquetas coloridas tipo bolinha (cores diferentes, exceto prata e dourado) 

03 envelopes brancos tamanho A4 

02 potes de gliter (cores diferentes)  

02 potes de lantejoulas (cores diferentes)  

02 rolos de fita dupla face  

03 cadernos grandes tipo brochura de capa dura com 100 folhas cada na cor azul 

01 rolha de cortiça  

10 sacos plásticos grossos tamanho ofício com 04 furos  

01 pacote de palitos de sorvete pedagógico de E.V.A.  

01 pacote de prendedor de roupa de madeira tamanho grande  

01 caixinha de palitos de dente  

01 jogo de xadrez  

02 caixas de lenço de papel  

04 revistas com conteúdo apropriado ao ambiente escolar  

02 gibis (preferencialmente da Turma da Mônica) 

01 garrafinha para água tipo squeeze 

 

● Papelaria: 

 
500 folhas de papel sulfite branca A4 (de preferência da marca Report ou Chamex)  
01 bloco de papel lumicolor (Lumi Paper)  

01 folha de E.V.A lisa (qualquer cor)  

01 folha de E.V.A com gliter (qualquer cor)  

01 folha de papel color set (qualquer cor)  

 

 

 



 

 

● Importante: 
 

- O principal meio de comunicação entre o Colégio e a família será via aplicativo CLIPESCOLA, porém 

é de extrema necessidade que o aluno tenha a agenda escolar para anotações individuais do aluno (tarefa 

de casa, trabalhos, datas de avaliações entre outros). 

 

- O material didático do SAS será vendido exclusivamente no Colégio. 

 

- Pedimos que identifiquem o material escolar do aluno, colocando nome/sobrenome e ano/série em todos 

os itens. 

 

- Caso falte algum material individual durante o ano, o mesmo deverá ser providenciado a fim de 

evitarmos empréstimos constantes entre os alunos em sala de aula. 

 

- Caso seja necessário, solicitaremos alguns materiais referentes às aulas de Arte via agenda escolar do 

aluno e o mesmo deverá ser providenciado para a data estipulada pela professora. 

 

- Pedimos que providenciem colas, massa de modelar e tintas de boa qualidade, evitando comprar as 

de  marcas desconhecidas e / ou aquelas vendidas nas lojas de R$1,99. 

 

- Observar a data de validade dos produtos adquiridos. 

 

- Alunos do período semi-integral e integral deverão providenciar 03 potes de massa de modelar ao 

invés de  02 potes, como solicitado acima. 


