
COLÉGIO SANTA CLARA  

LISTA DE MATERIAL PARA O ANO LETIVO DE 2023 

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS   

            

Prezados Pais / Responsáveis  

Paz e Bem!  

 

O Colégio Santa Clara, ciente da importância da educação voltada para a cidadania, 

apresenta a lista do material que será utilizado em 2023, como complemento do trabalho realizado 

junto aos alunos sobre a responsabilidade pela conservação e uso racional dos recursos naturais.  

Nesse contexto, solicitamos que os alunos possam reaproveitar qualquer material em bom 

estado e de acordo com as especificações da lista, caso já tenham lápis de cor, canetinhas, tintas, 

estojos, pastas e outros itens que  considerarem adequados e desde que estejam em bom estado 

para uso do aluno no decorrer de  2023.  

No entanto, solicitamos que fiquem atentos para que façam as devidas reposições ao longo 

do ano, caso necessário.   

  

❖ MATERIAIS DE USO DIÁRIO (a serem enviados dentro da própria mochila)  

  

• Uma mala escolar com rodinhas, tamanho maior do que a de uma pasta ofício, que, 

diariamente, deverá conter uma troca de roupa e 1 agenda de 2023 - modelo com um dia por 

página (para uso do aluno em sala de aula).   

• Um estojo contendo: 5 lápis grafite triangulares; uma borracha branca; uma régua (20 cm); 1 

apontador com reservatório; uma caixa com 12 lápis de cor triangulares; 1 estojo de canetas 

hidrocor, finas, com 12 cores; uma tesoura sem ponta, com nome gravado; duas borrachas 

trifásicas stetro (adaptador, para que a criança segure o lápis corretamente, de uso obrigatório).  

• Uma pasta de plástico, tamanho ofício (2 furos, com 20 sacos plásticos grossos), etiquetada 

com nome do lado de fora da capa.  

• Uma pasta de plástico, tamanho ofício, com elásticos.   

• Uma lancheira, identificada com o nome da criança na parte externa, contendo uma toalha de 

pano pequena.  

• Uma garrafa para água.  

• Frasco pequeno de álcool em gel, para uso pessoal.   

 

  

 

  
  

 



→ IMPORTANTE  

  

O material da criança deverá ser escolhido com todo cuidado, sendo, preferencialmente, o 
mais simples possível. Não enviar lápis com adornos, borracha e tesoura com formatos especiais, 
por exemplo, que favorecerão a dispersão.   

Os materiais acima indicados permanecerão na mochila diariamente. Eles deverão ser 
revistos e repostos ao longo do ano, conforme a necessidade.   

Todos os itens do estojo deverão ser identificados com o nome da criança, com letra bastão 
maiúscula, em lugar visível. O mesmo se solicita quanto aos demais materiais citados acima.  
  

❖ MATERIAIS DIVERSOS (a serem enviados em uma sacola plástica à parte) 

PAPÉIS   

 

• Meninas: 

• um bloco de papel Criativo, 32 folhas, formato 235mm x 325 mm, gramatura 120 g/m²).  

• 2 folhas de papel craft. 

• Meninos:  

• 100 folhas de papel sulfite colorido, tamanho A4, 210 x 297 mm, gramatura 75 g/m²).  

• 1 rolo de papel crepon (qualquer cor). 

• Meninas e meninos:  

• 500 folhas de papel sulfite (brancas).  

 

→ Os blocos deverão ser etiquetados, apresentando o nome da criança com letra bastão maiúscula.  

  

OUTROS MATERIAIS    

  

• Uma lousa magnética branca, 30x40 (acompanha letras imantadas).  

• Uma embalagem extra de letras imantadas.  

• 1 estojo/nécessaire ou sacola, para guardar as letras.  

• Um apagador de caneta de lousa branca com 2 canetões acoplados.  

• Um pote de massa de modelar supermacia - 500 g (qualquer cor).  

• Um conjunto de balde e pás para areia.  

• Dois gibis (novos).  

• Duas revistas Picolé - nível fácil (nova).  

• 4 tubinhos de lantejoulas (qualquer cor). 

• Entremeio de plástico (conhecido como miçanga ou micangão para tererê) - 100g ( cores 

diversas, diâmetro aproximado do frio 4,5mm). 

• Meninos: 

• 100 palitos de sorvete na cor natural. 

• Meninas: 

• 100 palitos de sorvete vermelhos/azuis ou amarelos. 

• 10 saquinhos tamanho ofício com 2 furos. 

• 3 envelopes coloridos tipo Carta. 

  

→ Os itens acima indicados deverão ser etiquetados, apresentando o nome da criança com letra 

bastão maiúscula.  
  

  



CADERNOS  

  

• Dois cadernos do tipo brochura, universitário, capa dura, com 96 folhas (200 mm X 275 mm/ 56 

g/m2).  

• Um caderno de cartografia, grande, com 50 folhas, para Ensino Religioso.  

  

→ Os cadernos deverão ser etiquetados na capa, apresentando o nome da criança com letra bastão 

maiúscula.   
  

MATERIAIS DE ARTES  

  

• Uma camiseta de adulto (poderá ser do papai ou da mamãe, a ser utilizada como 

cobertura/proteção para a roupa), ou um avental.  

• 40 folhas de papel Canson A3 branco, encadernadas, com espiral e capa plástica transparente 

(será o “livrão de artes”).  

• Uma caixa de pintura a dedo - 30ml cada cor.  

• Uma caixa de giz pastel oleoso.  

• Uma caixa de giz de cera.  

• Um estojo de aquarela com pincel.  

• Um pincel ref. 266.  

• Duas colas bastão de 20g.  

• Uma cola branca lavável de 110g.  

• 1 caixa de plasticor. 

  

→ O nome da criança deve ser registrado com letra bastão maiúscula, em local visível, em todos os 

itens acima indicados.  


