
 
                                             LISTA DE MATERIAL – 1º Ano EFI – 2020 

COC Taquaral – 3296 0366  

Material Obrigatório:   

   01 estojo grande contendo: 

• 02 lápis pretos nº 2 – triangular; 

• 02 borrachas grandes e macias; 

• 01 apontador com depósito; 

• 01 caixa de lápis de cor triangular – 12 cores; 

• 01 jogo de canetinhas – 12 cores;  
 

01 caixa de giz de cera grande; 

01 frasco de cola líquida, 90g; 

03 tubos de cola bastão grande (sugestão: Pritt); 01 
tesoura escolar sem ponta; 
01 pincel chato nº 10; 
01 caixa (12 cores) de pintura a dedo guache; 
01 caderno brochura de capa dura grande 100 folhas; 
01 caderno de desenho, grande, espiral, de 100 folhas, capa dura; 02 
saquinhos plásticos tamanho ofício grosso; 
03 gibis; 
02 livros de literatura infantil (usados e em bom estado); 01 
jogo pedagógico; 
01 ábaco escolar; 
01 pacote de palito de sorvete; 

01 avental do Colégio; 

02 potes grandes de massinha;  
02 revistas usadas em bom estado; 
01 material dourado de Madeira ou de EVA (completo) MMP/azul; 
01 pasta plástica de elástico - A4 (fina);  

01 pasta com ferragem e 04 sacos grossos com furos; 

01 pasta catálogo preta com 30 plásticos; 
01 pen drive 4gb. 

 

Material de Higiene: 
01 creme dental; 
01 escova dental; 
01 sacolinha de higiene da escola; 01 
toalha de rosto pequena; 

Para Lanche: 
01 lancheira; 
01 toalha pequena para forrar a mesa; 01 
garrafa de água individual

Educação Física: para essa aula será obrigatória a apresentação da Ficha Médica e/ou Atestado Médico (em 
caso de restrição médica). O atestado médico terá validade durante o ano. 

Agenda Escolar: A escola irá fornecer a agenda oficial COC. 
 
Inglês: o livro de Inglês será entregue juntamente com a primeira remessa do material didático. 

Bilíngue: Para alunos do bilíngue é necessário um caderno de capa dura com 100 folhas e um pote de 

massinha (250g) 

OBSERVAÇÕES 

• Avental e sacolinha de higiene fazem parte do material e devem ser adquiridos na 
loja de uniformes do colégio (se possível com nome bordado). 

• Todas as peças do uniforme devem conter o nome da criança. 

• Todos os materiais devem ser etiquetados. 

• Os materiais do estojo deverão ser repostos sempre que necessário. 

• Para que possamos melhor organizar os materiais, pedimos que os mesmos 
sejam entregues no primeiro dia de aula. 


