
1ºANO - ENSINO FUNDAMENTAL I 
Material Escolar – 2021 

 NOTA: Todo o material deverá vir identificado com o nome do aluno e ser entregue no dia 10/02/2021 (quarta-
feira), das 13h30min às 17h na sala de aula. 

 

• uma caixa de sapato e duas caixas de camisas, reforçadas ou forradas com papel contact 

• dois cadernos pequenos sem espiral, 48 folhas, com capa dura e margem à caneta  

• um caderno de caligrafia pequeno, com capa dura e margem  à caneta (40 folhas) 

• um jogo próprio para a idade em embalagem resistente  

• uma tesoura sem ponta 

• uma caixa de lápis de cor e uma caixa de giz de cera 

• dois canetões para quadro branco 

• duas caixas de massa de modelar grande (soft) e um pacote de massinha de EVA 

• três tubos de cola pequenos  

• uma caixa de tinta guache 12 cores e um pincel chato nº 10 

• cinco lápis grafite identificados  e duas borrachas  

• duas canetas de retroprojetor ponta dupla (qualquer cor) 

• dois apontadores simples 

• uma régua de 30 cm, transparente e dura 

• um jogo de canetas hidrocor 

• um pacote de papel color set tamanho A4   

• um pacote de folha de ofício colorida (cores claras) 

• dois pacotes de papel sulfite 60, branco A4 e vinte folhas de papel sulfite 60 coloridas 

• uma folhas de EVA liso,  duas folhas de EVA com glitter 

• um pacote de pano multiuso (perfex) 

• um pacote de papel machê 

• dez balões coloridos nº9 

• dez botões comuns de tamanho e cores diversas 

• uma lixa preta de fogão 

• cinco sacos plásticos A4 

• seis envelopes coloridos (tamanho carta) 

• uma pastinha de elástico tamanho ofício com o nome 

• um estojo grande com três divisórias  

• dez metros fita mimosa de 2cm 

• cinco pares de olhos articulados  

• um kit de material dourado individual (em madeira)  

• um boné com nome para ficar na mochila 

• um pote com tampa e nome (para massa de modelar) 

• um kit de animais pequenos 

• um pacote de bolinhas de gel 

• um guarda-chuva com o nome  

• brinquedo de uso coletivo (boneca, carrinho, bichos...) 

• um rolinho de pintura pequeno 

• uma caixa acrílica transparente com seis divisórias, tamanho 14x10cm 

• seis unidades de bolachas em MDF (cor cru) para porta copos, tamanho 8x8cm 

• um saco para presente 20x29cm 

• um saco para presente 15x22cm 

• um fone de ouvido auricular P2 padrão para celular 

• uma revista em quadrinhos (gibi) e um livro de literatura infantil (letra bastão) 
 

 
Livros:  
- FURNARI, Eva. Você troca? Coleção Girassol. Ed. Moderna. 
- Varal de letras. Editora Moderna. 
- Kid’s Box Starter – Updated Edition – Pupil’s book (o mesmo poderá ser adquirido na loja URI.)  

 
    Vestuário Padrão - Disponível na Loja da URI (prédio 7 ao lado da central de cópias) 

Respeito – Amizade - Excelência 


