
                                           

 

ANOS INICIAIS – 1º ANO 

ENSINO FUNDAMENTAL I – LISTA DE MATERIAIS 2017 

UNIDADE TRÊS FIGUEIRAS 

 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (IDENTIFICADOS UM A UM):   

 

01 pasta catálogo – 20 sacos plásticos, capa em PP (para Música); 

01 pasta com elástico AZUL – fina;  

01 pasta com elástico VERMELHA– fina;   

01 caderno padrão Farroupilha para uso no 1º semestre (Caderno do Alfabeto); 

02 cadernos universitários padrão Farroupilha (1 fica em casa);  

01 estojo grande com 3 divisórias; 

01 conjunto de canetas hidrocor ponta fina (12 cores)*;   

01 caixa de lápis de cor ponta grossa (12 cores)*;  

01 conjunto giz de cera curto (15 cores)*;  

03 lápis pretos sextavados nº 2*;  

02 borrachas brancas*;   

01 apontador com depósito*;  

01 tubo de cola branca 110g *;  

01 tubo de cola bastão 40g*;             

01 tesoura pequena com ponta redonda (de boa qualidade)*; 

01 caixa de Base Dez (Material Dourado) – 62 peças;  

01 revista de passatempo Picolé;  

01 guardanapo de tecido para o lanche (identificado) – trazer diariamente dentro da mochila;  

01 garrafa para água 300 ml (identificada) – trazer diariamente dentro da mochila.  

 

MATERIAIS DE USO COLETIVO (NÃO IDENTIFICAR): 

 

200 folhas de desenho A4 - 180g;  

01 bloco com linhas do Colégio Farroupilha FT3;             

01 pacote de folhas de papel de desenho A3 (solicitamos não dobrar);   

04 pacotes de Color set A4 - 120g;         

02 pacotes de folhas de Colorset A3 (solicitamos não dobrar);   

04 folhas de E.V.A. tamanho A3 (cor a escolher);       



10 envelopes pardos A4;  

04 caixas de massinha de modelar (12 cores);        

01 rolo de papel crepom (para Artes Visuais - cor a escolher); 

01 pote de tinta guache 250 ml (para Artes Visuais - cor a escolher); 

01 pincel tipo chato nº 8; 

03 envelopes cor branca- tamanho A3; 

01 pacote de palitos de picolé (sem cor); 

01 lixa fina; 

01 lixa grossa; 

01 jogo recreativo (a ser definido na entrevista de pais com a professora);  

01 livro literário (a ser definido na entrevista de pais com a professora);  

02 revistas em quadrinhos (sugestão: Turma da Mônica);  

01 caixa de cola glitter; 

01 caixa de cola colorida; 

01 pacote com 10 folhas plásticas; 

10 envelopes coloridos (tamanho carta). 

 

MENINAS  MENINOS  

01 pacote de lantejoulas grandes (cor a 

escolher)  

01 pacote de palitos de picolé (cor a 

escolher)  

02 metros de papel Contact transparente 

01 bloco de folhas quadriculadas 

01 caixa tamanho camisa (cor a escolher)  

10 pratinhos de papelão n° 2  

01 pacote de palitos de churrasquinho 

01 rolo de fita adesiva decorada/colorida 

  

 

 Observações:    

• Identificar todos os materiais (inclusive os lápis, canetinhas, giz de cera, borrachas, 

apontador, tesoura e colas), exceto materiais de uso coletivo; 

• Colocar o nome do estudante nas capas dos livros, cadernos e pastas; 

• Não dobrar as folhas A3; 

• Observar o tamanho indicado de cada material;  

• Materiais complementares poderão ser solicitados durante o ano letivo, dependendo 

dos projetos; 

• O uso do uniforme é obrigatório e deve ser identificado. Sugerimos bordar o nome do 

estudante ou identificá-lo com uma caneta permanente;  

• Colocar no estojo os materiais com *; 



• O material do estojo será reposto ao longo do ano letivo sempre que houver 

necessidade.  

 

 

 

TRAZER O MATERIAL COM O NOME DO ESTUDANTE DE ACORDO COM O CRONOGRAMA 

ABAIXO: 

 
 

 

1º dia de aula 

 

 

Estojo completo, cadernos. 

 

2º dia de aula 

 

 

Blocos, folhas e pastas. 

 

3º dia de aula 

 

 

Demais materiais. 

 

 

Importante: A escolha de um brinquedo e de um jogo (recreativo ou pedagógico) será realizada 

em reunião com professora.  

  

  

Indicação de fornecedor 

Desde 2013, o Colégio Farroupilha conta com um novo parceiro para a comercialização de livros e 

materiais didáticos nas dependências da escola. A Casa do Estudante (ao lado do Bar do Zé) tem 

toda a infraestrutura necessária para bem atendê-los com relação às necessidades da lista de 

material apresentada. Lembramos que a família também pode optar por comprar os livros didáticos 

e os materiais escolares na livraria de sua escolha. 

Durante o verão, a Casa do Estudante, situada no Colégio Farroupilha, estará aberta. O telefone para 

contato é 3334.2600, e o e-mail, comercial@casadoestudante.com. 

 

** Os jogos recreativos e pedagógicos não estarão à venda na Casa do Estudante.                    


