
FUNDAÇÃO OSORIO 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR / 2023 

 

1° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 

MATERIAL DO ALUNO (Deverá ser trazido na mochila do aluno, no 1º dia de aula) 

Os cadernos e as pastas serão entregues no dia da primeira Reunião de Responsáveis e Mestres 

 04 Lápis n. º2/HB  

 02 Borrachas 

 01 Apontador com depósito 

 01 Marca texto (qualquer cor) 

 01 Marcador Permanente 

 01 Tesoura sem ponta Mundial ou Tramontina   

 01 Tubo de cola (90gr) 

 01 Agenda Escolar – página inteira e com data   

 02 Caixas de Hidrocor fino (12 cores) 

 01 Caixa de lápis de cor (12 cores)   

 01 Caixa de lápis de cera estaca (12 cores)   

 01 Caixa de Material Dourado de madeira 

 01 Pasta de elástico Polionda 2cm (vermelha) 

 01 Pasta classificadora com 50 plástico 

 02 Cadernos meia-pauta /capa dura (40 folhas)  

 01 Caderno de desenho grande sem pauta /capa dura 

 01 Caderno de Alfabetização Tilibra Academie  

(Letra cursiva + 6 anos – Possui frases)  

 

• 1 Caderno Tilibra Kids (Linguagem) 

 

 
 

 01 Caderno Tilibra Kids (pauta quadriculada 1X1cm -70 g/m²)  

        Só serão aceitos os quadriculados com tamanho 1 X 1cm 

 

 

MATERIAL COLETIVO (Entregar na coordenação com nome aluno, no dia da 1ª Reunião de Responsáveis) 

 01 Resma de papel A4  

 01 Pacote de papel oficio colorido A4 (100 folhas) 

 01 Pacote de papel “Colorset” (tamanho A4) 

 01 Pacote de papel mágico 

 02 Folhas de papel 40kg 

 03 Lápis pretos     

 01 Cx de Pilot (grosso) 

 01 Cx de tinta guache 15ml com 6 cores 

 01 Cola branca – 500g 

 01 Bastão de cola quente fino 

 01 Jogo Educativo de madeira (de acordo com a faixa etária) 



MATERIAL DE MÚSICA (Individual) 

 01 Flauta Doce Yamaha Germânica – etiquetada com o nome do aluno  

 01 Pasta de Elástico Polionda – 4cm (cor amarela) 

 
MATERIAL DE ARTE  

Individual  

 01 Caderno brochura para desenho com espiral (capa dura)  

 01 Tela 20 X 30 (colocar o nome na parte de trás da tela) 

 01 Avental 

OBS: A pasta amarela, de Música, será utilizada também para as aulas de Arte. 

Coletivo (Deverá ser entregue com nome e turma do aluno, no 1º dia da aula de Arte) 
 

 01 Pedaço de Papelão 50cm x 50cm  

 01 Pacote papel “Colorset” (tamanho A4)  

 03 Folhas de papel 40Kg (branca) 

 01 Bloco de papel “Criativo Colorset” (tamanho A3) 

 01 Pote de tinta Guache 250ml (qualquer cor) 

 01 Caixa de cola colorida com 6 unidades     

 01 metro de TNT (qualquer cor) 

 01 pacote de penas coloridas - grande 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientação de como etiquetar os cadernos: 

 Caderno de Linguagem: Português 

 Caderno de Alfabetização Tilibra Academie: somente nome e turma 

 Caderno Quadriculado: Matemática 

 Caderno de desenho (sem pauta): somente nome e turma 

 Caderno meia pauta: História e Geografia 

 Caderno meia pauta: Ciências 

 Pasta Vermelha: somente nome e turma 

 Pasta Catálogo: somente nome e turma 

  

 

OBSERVAÇÃO: todo o material individual deverá etiquetado com o nome e a turma do aluno. 

Os cadernos deverão ser encapados e na etiqueta acrescentar a disciplina. 


