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Material Individual

Lista de Material Ensino
Fundamental
Anos Iniciais

1º ANO /2022

01 caderno personalizado, identificado (disponível na Secretaria Escolar a partir de março)
01 pasta catálogo – transparente tamanho A4, com espiral, identificada, com 50 sacos plásticos.
espessos
01 pasta fina vermelha, com elástico, identificada (para o tema)
01 pasta fina azul, com elástico, identificada (para a aula de música)
01 pacote de papel colorido tamanho A4 (gramatura 120)
100 folhas de desenho A4 (gramatura 120)
50 folhas de desenho A4 (gramatura 180)
25 folhas de desenho tamanho A3(gramatura 150)
02 pacotes de colorset card tamanho A4
01 pacote de colorset card tamanho A3
01 folha de papel cartaz
02 caixas de massinha de modelar à base de cera, 12 cores - Soft
02 pacotes de massa de EVA
04 sacos plásticos para folhas tamanho A4
05 envelopes coloridos (tamanho carta)
03 envelopes de papel pardo (tamanho A4)
03 folhas de acetato (tamanho A4)
01 pacote de lantejoulas (grande)
01 acote de olhinhos móveis (grande)
01 tubo de cola glitter
01 pincel nº 12
02 lixas de qualquer espessura
50 palitos de picolé
01 lousa magnética pequena com caneta e
apagador
01 revistas para recorte
02 gibis para leitura
01 revista de
passatempo (ex.
Picolé)

Materiais Pedagógicos:

01 livro de literatura infantil a combinar com a professora na reunião.
01 jogo pedagógico a combinar com a professora na reunião.

Material para o 1º dia de aula

- Uma mochila contendo:
- 01 Kit Lanche: lancheira (opcional), guardanapo, pratinho para o lanche, bebida (contendo copo ou



canudo)
- 01 garrafinha para água.

- 01 estojo (sugestão - estojo sanfonado) contendo:

01 apontador duplo, com dois furos
01 borracha branca (simples, sem detalhes e sem formatos diversificados)
03 lápis pretos nº 2
02 tubos de cola bastão
01 caixa de lápis de cor, 12
cores
01 conjunto de canetas hidrográficas ponta fina, 12 cores
01 caixa de bastão de cera grosso, 6 cores
01 tesoura ponta redonda (observar lâmina para destro ou canhoto)
01 régua de 15cm
01 caneta de retroprojetor preta

Livros de Literatura Infantil

Livro de férias: Perigoso!
Autor: Tim Warnes – Editora Ciranda Cultural

Os demais livros literários serão solicitados ao longo do ano.

Livros Didáticos

Língua Portuguesa - Ligamundo – 1º ano
Luzia Fonseca Marinho e Maria da Graça
Branco Editora Saraiva
ISBN: 978-85-472-3451-5 (aluno)

Matemática - Marcha Criança – 1º ano
Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho e Vívian
Marsico Editora Scipione
ISBN: 978-85-474-0226-6 (aluno)

Língua Inglesa - SHINE ON 1 SB PREMIUM PK
Susan Banman Sileci e Patrick Jackson – Editora Oxford –
2020  ISBN13: 9780194069083

Para as aulas de Música e Expressão Corporal:
01 instrumento de percussão de livre escolha (pandeiro, tambor, ovinho, chocalho, reco-
reco, triângulo, bloco sonoro, clavas, meia lua, agogô, caxixi, ganzá, bongô, afoxé...)

Observações:
Identificar todos os materiais com o nome em letra maiúscula (inclusive lápis, canetinhas, giz de
cera, borrachas, apontador, tesoura e colas);
Colocar o nome do estudante, em letra maiúscula, nas capas dos livros, dos cadernos e das
pastas;
Não dobrar as folhas A3;



Observar o tamanho indicado de cada material;
Poderão ser solicitados materiais complementares durante o ano letivo, dependendo dos projetos;
Usar uniforme diariamente. Para identificação, sugerimos bordar o nome do estudante ou
identificá-lo.




