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 COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII –ANO 2023 

LISTA DE MATERIAIS – 1° ANO  
 

Quantidade Material 
1 Caderno brochura capa dura universitário sem Pauta - 96 Folhas - Para Tarefas de casa 

1 Caderno brochura capa dura universitário sem Pauta – 48 Folhas– Para Linguagem 
1 Caderno brochura capa dura universitário sem Pauta – 48 Folhas – Para Matemática 
1 Caderno brochura capa dura 1/4 - 96 Folhas - Para Recados 
1 Pacote de folhas de papel collorset - 120 g/m² - cores variadas – Tamanho A4  

200 Folhas de papel sulfite ou Offsett -180g/m²-A4-cor branca. 
1,5 Metros de plástico autoadesivo transparente 
4 Potes de 150g de massa de modelar macia, a base de amido com fórmula não tóxica (cores 

variadas) 
1 Fita adesiva multiuso larga - transparente - 45mmx45m - (se for menino) 
1 Cola colorida  (se for menino) 
1 Caixa de grampo para grampeador 26/6  (se for menino) 
1 Caixa de clips - 2/0 (se for menina) 
1  Fita Adesiva Crepe 24mm X 50m (se for menina) 
2 Marcadores para quadro branco (se for menina) 
4 Pastas com trilho de papelão – cor verde – (colocar nome em todas as pastas, do lado de 

dentro) 
4 Plásticos com furos - para as pastas com trilho – (colocar os 4 plásticos nos trilhos de 

uma das pastas) 
1 Pasta fina com aba elástica - plástica – tamanho ofício – (Biblioteca) colocar nome do 

aluno na pasta. 
1  Pasta com aba de elástico (40mm) para armazenar as atividades de Inglês. 
1 Pasta catálogo tamanho A4 com 10 plásticos transparentes para Linguagem. 
1 Maleta polionda (pasta com alça) - tamanho ofício - 40mm - (resistente para uso diário) 

Será usada para levar e trazer os materiais do aluno no dia a dia – Não é permitido o 
uso de mochila 

1 Crachá – plástico transparente resistente com prendedor e cordão - tamanho 7cm x 10 cm 
1 Tesoura escolar 13cm - Lâmina sem ponta de aço inox - Se a criança for canhota, 

recomendamos comprar tesoura para canhoto. 
2 Vidros de cola branca - 90g cada- com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, 

homogênea (verificar a qualidade da cola). Colocar nome do aluno em cada unidade. 
1 Caixa de lápis de cor– 12 cores-colocar nome do aluno em cada lápis. 
1 Estojo escolar com três divisórias - colocar nome do aluno no estojo. 
6 Lápis pretos n° 2 - colocar nome do aluno em cada lápis. 
2 Apontadores com reservatório - colocar nome do aluno em cada apontador. 
3 Borrachas - colocar nome do aluno em cada borracha. 
1 Caixa de gizão de cera – 12 cores 
1 Pote para guardar giz de cera-pode ser pote de uso domiciliar - colocar nome do aluno no 

pote. 
1 Conjunto de canetas hidrográficas - colocar nome do aluno em cada canetinha. 
1 Material dourado individual - colocar nome do aluno 
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Material de uso individual (não é necessário trazer no dia de entrega de material) – TODOS OS ITENS 

DEVERÃO SER MARCADOS COM O NOME DA CRIANÇA 

1 Merendeira 
1 Garrafinha para água 
1 Guardanapo de pano ou toalhinha (para forrar a mesa de lanche) 

 
 
 

ATENÇÃO – INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

NÃO É PERMITIDO O USO DE MOCHILA. 

Os materiais indicados nesta lista são exclusivos para o uso diário no colégio. Não serão 
enviados para casa para a realização das tarefas. A criança deverá manter na residência um kit 
pessoal. 

Conferir a data de validade de todos os produtos para que os mesmos possam ser utilizados até 
o final do ano. 

Os cadernos, após terem sido etiquetados com o nome da criança, deverão ser encapados com 
plástico transparente. 

Todos os objetos pessoais e uniformes deverão ser marcados com nome e sobrenome da 
criança. 

Outros materiais de uso específico (de acordo com os projetos desenvolvidos pelas turmas), 
bem como livros de literatura,  poderão ser solicitados ao longo do ano. 

 
MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO 1° DIA LETIVO, DE 8h. ÀS 10h., NAS SALAS DE AULA 
DO 1º ANO. NÃO HAVERÁ AULA NESTE DIA. 

 
 


