
Escola Agnus Dei EAGD 
 
 

 
 

LISTA DE MATERIAL (Uso individual) 
1º ANO 

 
 

 4 caixas (grandes) de lenço de papel- 150 lenços 22,2x21,5  

 1 pente ou escova de cabelos 

 1 avental plástico para aulas de pintura 
 1 brinquedo: jogo pedagógico ou jogo de regras (dominó, pega-varetas, dama, trilha 

etc) 

 3 livros de histórias infantis adequados à faixa etária. Eles serão utilizados para realizar 
a Ciranda do Livro: troca de livros entre as crianças por um tempo determinado. 

 

Para crianças do integral ou semi-integral, acrescentar: 
 1 escova de dente com protetor para as cerdas 

 1 pasta de dentes 

 Troca de roupa (com peças para o inverno e verão) 

 
OBSERVAÇÃO: 

 

 Alguns dos itens acima, poderão ter a necessidade de serem repostos. 
A reposição é solicitada via agenda.  

 Todo o material deverá conter o nome completo da criança a ser 

entregue na escola no primeiro dia de aula. 
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