Lista de Material Escolar
1º ano – Ensino Fundamental 2022
Material individual: (deverá sempre estar dentro da mochila do aluno e com identificação)
 01 agenda escolar padronizada
 01 apontador com depósito
 01 borracha branca
 10 lápis pretos (deixar no estojo 02 de cada vez)
 01 cola (50 gramas)
 01 Régua de 15 cm
 01 conjunto de hidrocor fino (12 cores)
 01 caixa de lápis de cor (12 cores)
 01 tesoura sem ponta Mundial
 01 garrafinha de água para ficar na merendeira

Material para ser entregue à professora (no dia da reunião)- Inclusive livros e cadernos:
 01 folha de papel glacê cor: Amarelo
 02 folhas de papel 40 kg cor: Branca
 02 folhas de papel 40 kg cor: Rosa e marrom
 02 folhas de papel 40 kg cor: Preta e verde
 02 pacotes de papel 40 kg cortado - tamanho
ofício – 100 folhas – cor : Branco
 04 placas de EVA – cor: 01 Amarela, 01
Marrom, 01 Lilás, 01 Branca
 01 pacote de Chamequinho (100 folhas) –
tamanho: A4 – cor: Amarelo.
 04 placas de EVA c/ gliter cor: dourada,
branca, rosa e vermelha
 01 folha de papel pardo
 01 m de plástico leitoso para forrar a mesa
 02 rolos de papel crepom: rosa
 02 rolos de papel crepom: laranja
 01 pacote de copos descartáveis

 02 pacotes de massinha de modelar SOFT-NÃO
TÓXICA E ANTIALÉRGICA PLASTILINA com 12
 01 bloco de Colorset Cards Probus
 01 pacote de EcoCores Moldura Decorada
 01 caneta de Retroprojetor fina - cor: preta
 01 caixa de giz de cera (12 cores)
 01 caixa de PILOT grosso (12 cores)
 01 pote de cola plástica (bisnaga 250 gramas)
 01 rolo de durex largo
 06 bastões de cola quente grossa
 02 rolos de fita de cetim (qualquer cor)
 01pacote de chamex A4 (500 fls) lacrado –
Entregar na secretaria
 05 envelopes pardos – tamanho ofício
 01 cola colorida
 01 rolo de barbante
 02 m de TNT nas cores: amarelo e verde (1m de
cada)

 01 pincel nº4
 02 potes ACRILEX de tinta para tecido 120 ml nas  01 caneta de tecido preta
cores, amarelo ouro e verde folha (1 de cada)

Livros:

 Matemática 1
Ênio Silveira – Cláudio Marques
Editora Moderna – ISBN – 978-85-16-11972-0
 Porta de Papel – Alfabetização – SP – FTD, 2021 – 1ª Edição
Isabella Pessoa de Melo Carpaneda
Editora FTD – ISBN – 978-65-5742-268-7
 Porta de Papel – Alfabetização: Atividades – SP – FTD, 2021 – 1ª Edição
Isabella Pessoa de Melo Carpaneda
Editora FTD – ISBN – 978-65-5742-272-4
 Marcha Criança Ciências -1º ano
Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho, Vívian Marsico
Editora Scipione - ISBN – 978-85-474-0190-0
 Marcha Criança História e Geografia -1º ano

Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho, Vívian Marsico
Editora Scipione - ISBN – 978-85-474-0203-7
 Hello! Kids 1 – Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Eliete Canesi Morino – Anita Brugin de Faria
Editora: Ática
ISBN – 978-85-081-9013-3
 Dois livrinhos de histórias, próprias para a faixa etária das crianças.
 Livro Extraclasse do 3º Bimestre: O amigo do Rei – Ruth Rocha – Editora Salamandra
 Livro Extraclasse do 4º Bimestre: O bolo de Natal – Elza Luíza – Editora Moderna
ISBN – 85-16-04085-2

Cadernos:
 06 cadernos horizontais pequenos e pautados de 96 folhas, amarelo, sem espiral, com capa dura
→ Caderno Vocabulário
→ Português - Casa
→ Matemática - Casa
→ 01 Caderno de Reserva
→ Ciências da Natureza
→ Natureza da Sociedade
→ 02 cadernos brochura grande capa dura (amarela) pautados de 96 folhas (sem espiral)
→ Caderno de aula

Observações:
 Marcar todo o uniforme com o nome do aluno, inclusive agasalho de frio, com caneta Acrilpen.
 Todos os livros serão usados na 1ª semana de aula
 O responsável deverá adquirir:
– 02 cartelas com 12 etiquetas;
– Plástico leitoso ou contact amarelo para encapar os livros.

 Todos os cadernos, inclusive o reserva e livros, deverão ser entregues à
professora, no dia da 1ª reunião, com as etiquetas preenchidas como orientação
abaixo.

ATENÇÃO! Como preencher as etiquetas:
Nome do aluno completo
( em azul)

José da Silva

Nome do livro ou caderno
(em vermelho)

Português – Casa1

Série
(azul)

Turma
(azul)

1º ano

