
 

LISTA DE MATERIAIS 2019 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

 

01 Toalha de mão (deverá ficar na lancheira); 

01 Pasta escolar ou mochila; 

01 Lancheira; 

05 Cadernos brochurão para alfabetização, com pauta (tamanho grande), numerado (1  2  3X ) e margeado; 

Obs.: as margens e numeração poderão ser feitas manualmente. 

01 Pasta catálogo com 50 plásticos; 

01 Pasta com abas e elástico, transparente; 

01 Tesoura sem ponta - deverá ficar diariamente no estojo; 

01 Régua transparente de 30 cm; 

01 Cola 90g ou 110g; 

01 Revista em quadrinhos (de acordo com a faixa etária); 

01 Caixa de massa de modelar com 12 unidades; 

01 Caixa de giz de cera com 12 unidades (grosso); 

01 Cartela de cédulas (dinheiro), sem valor; 

01 Estojo, contendo 02 lápis pretos Nº 2, 01 borracha, 01 apontador com reservatório, 01 caixa de lápis de cor 

fino, 01 marca texto (deverá ficar diariamente na mochila). 

 
OBSERVAÇÕES 

 
 Serão adotados os livros didáticos da Rede Pitágoras e 01 agenda escolar.  

 Todo o material de uso pessoal deverá conter nome da professora regente, nome do aluno, 

ano, turno e os cadernos e livros devidamente encapados com plástico transparente. 

 Gentileza pintar ou bordar o nome da criança na toalha de mão e em todos os uniformes. 

 NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE LAPISEIRA, CADERNO ESPIRAL, FICHÁRIO E CANETINHAS.  

O nosso uniforme constitui-se basicamente de: 

USO DIÁRIO  EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Camisa; 
 Calça ou bermuda; 
 Agasalho; 
 Tênis e meia. (a cor fica a critério dos pais). 

 

 Camiseta; 
 Calça ou bermuda; 
 Agasalho; 
 Tênis e meia. 

OBS.: Todos os itens acima são confeccionados com modelo exclusivo e logomarca do Colégio São 
Geraldo. 

Consideramos importante esclarecer que não é permitido o uso de bonés, calça "fuseau", short, camisa de 

time de futebol, roupa colorida, tamanco, sapato de salto alto e chinelo. 


