
 

 
 
 
 
 

Há mais de 80 anos formando gerações   
 

LISTA DE MATERIAL – 1º ANO  2020 
 

 

01  AGENDA ESCOLAR – (adquirir na secretaria da 
escola) uso obrigatório 

01 Merendeira com guardanapo ou toalhinha  

01 Garrafa plástica do tipo “squeeze” para água 

01 Caderno brochura grande 96 folhas 

02 Caderno brochura 46 folhas 

01 Caderno quadriculado grande 1cmx1cm 48f 

01 Pote grande de massa de modelar soft 

01 Bloco de desenho Canson Creme –tam- A4  

01 Caderno de desenho 48 folhas 

01 ESTOJO CONTENDO: 
02- lápis grafite nº 02;  
01- borracha branca macia;  
01 -apontador com depósito;  
01 -régua 30 cm;  
01 -tubo de cola (tipo pritt);  
01 – tubo de cola líquida pequeno;  
01- tesoura com pontas arredondadas com nome 
gravado;  
01- conjunto de caneta hidrocor ponta fina  
01- caixa de lápis de cor.  

01 Pacote de folhas Color Set com 24 cores tam. –
A4 

01  Folha de papel 40Kg colorido 

01 Folha de papel 40kg branco 

01 Papel chamequinho A4 - creme 

01 Flauta doce barroca yamaha 

01 Caderno pequeno espiral de ¼ de pauta musical 

01 Pacote de papel sulfite A4 – cor amarela  100fls 

01 Rolo de fita dupla face 

01 Rolo de fita de nylon 

01 Fita crepe 

01 Pote de guache roxo (grande) 

01 Pincel chato nº16 

02 
Revistas tipo passatempo  

01 
Caixa de bailarina  

 

  
 

 

 

 

 

ANGLO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS 
1º Ano e Programa Bilingue – English Stars 

www.livrofacil.com 

1. Todos os materiais, pertences e uniformes do aluno deverão ser identificados. 

2. A agenda do Braga Carneiro deverá estar diariamente na mochila (as páginas não podem ser 

arrancadas, nem a capa alterada e solicitamos preencher os dados pessoais: POIS, é o 

principal meio de comunicação Família – Escola. 

3. O uso do uniforme completo é obrigatório; calçado tênis preto ou branco e meias brancas. 

4. Manter o estojo completo. 

 


