
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 

Ensino Fundamental I  

  1°Ano  
 
LISTAS DE MATERIAIS USADOS E EM BOM ESTADO PODEM SER REUTILIZADOS.  

DURANTE O SEMESTRE, SOLICITAREMOS A REPOSIÇÃO DE ITENS EM CASO DE NECES-

SIDADE. 

 
*Observe que há materiais para ficarem em casa (esses podem ser organizados em uma caixa sim-

ples) alguns materiais foram repetidos na caixa e no estojo, esses são utilizados como reserva, para 
realizar a troca ou caso necessite se houver esquecimento do material diário. 
 

TRAZER NA CAIXA, OS MATERIAIS ABAIXO: 

 

01 Caixa plástica organizadora com tampa (8,6 

Litros), identificada; 

01 Tubo de cola branca, 90gr  

01 Lápis preto apontado; 

01 Borracha macia; 

01 Avental (tamanho adulto) com manga longa para 
trabalhos manuais (plástico); 

01 Pano para tinta; 

01 Pincel nº 14; 

01 Conjunto de tinta guache (6 cores); 

01 Caixa de cola colorida 6 cores sem glitter; 

01 Caixa de massa de modelar (12 cores); 

01 Pacote de lantejoulas grandes; 

50 Folhas de desenho;  

50 Palitos de picolé; 

02 Bloco de folhas coloridas (não dobradura);  

01 Revista colorida para recorte;  

04 Sacos plásticos tamanho A4 com furos; 

01 Lixa para madeira (média); 

01 Caixa de material dourado individual, de madeira 
pequena (será usada até 3° ano); 

05 Balões coloridos tamanho 9; 

01 Folha de Transparência para projetor A4. 

01 Caneta permanente colorida; 

20 Folhas A3 de desenho; 

 

TRAZER NA MOCHILA – 1º dia de aula 

 

01 Caderno grande de capa dura - 96 

Folhas (não espiral) - Aula e Para Casa; 

01 Caderno pequeno de 50 folhas com pauta, sem espi-
ral – Inglês (pode ser utilizado o do ano anterior); 

01 Caderno pequeno sem pauta de 50 folhas, sem espi-
ral – Música (pode ser utilizado o do ano anterior); 

01 Caderno pequeno de 50 folhas com pauta, Ensino 
Religioso; 

01 Pasta fina de plástico com elástico – permanece na 
mochila; 

01 Régua de 30 cm (não flexível); 

 

Estojo: os estojos podem ser simples ou com 

repartições, os materiais precisam ser separa-
dos: 

 

1ª parte 

02 Lápis pretos apontados; 

01 Apontador; 

01 Borracha macia; 

01 Tesoura pequena sem ponta; 

01 Tubo de cola branca, 90gr (com bico dosador e tam-
pa removível); 

 

2ª parte 

1 Caixa de lápis de cor – 24 ou 36 cores; 

 

3ª parte 

1 Conjunto de canetas hidrocor ponta grossa (12 

Cores); 

 

4ª parte 

1 Caixa de giz de cera curto e grosso; 

 

Obs.: Todo material deve vir identificado 
com o nome da criança. 

  



 

Material Didático – Pedagógico 
 

O Colégio São João Batista trabalha com o material didático do Sistema de Ensino Positivo. Ele se 
divide em quatro volumes. O mesmo será adquirido pela família diretamente com o Positivo através da Loja 
virtual, que será acessada através de um link, que será divulgado no site da escola. 

 
 

Uniforme do Colégio – Uso Obrigatório 

 
O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula, e todas as roupas devem ser identifi-

cadas de maneira permanente. 

Compõem o uniforme: 

▪ Tênis 

▪ Abrigo do colégio 

▪ Camiseta do colégio (branca, azul marinho, azul claro, amarela e vermelha) 

▪ Bermuda do colégio 

▪ Saia-calça do colégio 

▪ Jaquetão (a ser vestido sobre outra peça do uniforme) 

▪ Jaqueta de malha do colégio 

▪ Moletom do colégio (azul marinho e vermelho) 

▪ Colete acolchoado 

 

ONDE COMPRAR 

 
CONFECÇÕES VEZZARO 
Rua Borges de Medeiros, 42 - Bairro Centro (esquina com a Av. São João) 
Ao lado do Campo do Juventude e Mato Sartori 
Fone: (54) 3223 2640 
 
CONFECÇÕES BERTONI 
Rua Antônio Ribeiro Mendes, 2355 - Bairro Santa Catarina Próximo ao mercado Andreazza Sta. 
Catarina 
Fone: (54) 3224 2771 

 


