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LISTA DE MATERIAL – 1° ano – C. A. JOÃO XXIII – 2022 

 
Prezados/as responsáveis, segue a lista de materiais para o 1º ano do Ensino Fundamental do do 

Cap João XXIII no contexto do Ensino Remoto Emergencial ano letivo 2022 
 
 
● 2Caderno brochura capa dura universitário sem pauta – 48 folhas - Tarefas de casa  

● 1 Pacote de folhas de papel collorset - 120 g/m² - cores variadas – Tamanho A4  

● 50 Folhas de papel branco - Tamanho A4 

● 1 Cx massinha com 12 cores. Após o primeiro uso sugerimos que a massinha seja guardada 
em pote fechado para melhor conservação. 

● 1 Folha de E.V.A. Liso - 40cmx60cm (qualquer cor) 

● 3 ou 4 Colas coloridas de diferentes cores 

● 50 Palitos de picolé 

● 1 Tesoura escolar 13cm - Lâmina sem ponta de aço inox - Se a criança for canhota, 
recomendamos comprar tesoura para canhoto.  

● 1 Vidro de cola branca - 90g - com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, 
homogênea (verificar a qualidade da cola)  

● 1 Caixa com 12 lápis de cor  

● 1 Apontador com reservatório  

● 1 Borracha 

● 1 Caixa de gizão de cera – 12 cores  

● 1 Conjunto de canetas hidrográficas   

● 1 Lixa d´água 

● 1 Caixa pequena de Material Dourado Individual 62 peças para Matemática  
 

Observações:  
 

A criança deverá manter na residência um kit completo para realização das tarefas de casa.   
 

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

Outros materiais de uso específico (de acordo com os projetos desenvolvidos pelas turmas) 
poderão ser solicitados ao longo do ano, quando do retorno das aulas presenciais. 
 
 

Atenciosamente, 
 
Equipe do 1º ano/Coordenação do Ensino Fundamental I 


