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Material escolar individual: 

 Agenda escolar (será fornecida pela escola na 1ª semana de aula) 

 1 caderno grande de 96 folhas com capa dura, com espiral, sem desenhos 
internos e sem folha destacável (entregar quando solicitado) 

 1 estojo com: 2 lápis pretos nº 2, 2 borrachas, 1 tesoura de ponta redonda que 
corte bem, 1 cola em bastão, 1 caixa de lápis de cor com 12 cores, 1 conjunto de 
hidrocor fina com 12 cores e 1 apontador com deposito 

 1 conjunto de material dourado pequeno (conjunto com 111 peças (1 placa, 10 
bastões e 100 cubinhos) (entregar quando solicitado) 

 1 pasta plástica de elástico para temas, tamanho ofício e fina 

 1 guardanapo de tecido para o lanche 

 1 pasta com 100 plásticos grossos com parafuso 
 

Todos os materiais devem ser identificados com o nome do estudante. 
 

Livros Literários:  

 Bichodário. Telma Guimarçaes. FTD. 

 Cadu aprende a ler. Carlos Augusto Pessoa de Brum. BR1 Editora 

 Romeu e Julieta. Ruth Rocha. Editora Salamandra 

 Viviana a Rainha do Pijama. Steve Wedbb. Editora Salamandra 

Livros Didáticos:  

 1º ano – Ensino Religioso – Sistema Marista de Educação. FTD 

 Super Star 1. Patrick Jackson e Susan Banman Sileci. Editora Oxford 

 

Material que permanece na escola: 

 100 folhas de desenho, tamanho duplo-ofício 120g (A3) 

 100 folhas de desenho, tamanho ofício 180g 

 50 folhas de ofício coloridas 

 1 pacote de folhas coloridas 120g (similar ao colorset cards) 

 3 tubos de cola líquida de 110g 

 4 tubos de cola bastão de boa qualidade 19g 

 10 botões grandes 

 1 caneta permanente ponta média 

 1 conjunto de hidrocor grossa com 12 cores 

 1 caixa de giz de cera com 12 cores, tipo curton 



 

 2 revistinhas em quadrinhos 

 20 bandejas de papelão pequenas e brancas 

 2 fitas de cetim nº2 de 10mm, cores variadas 

 1 pacote de prendedores de madeira de boa qualidade 

 1 pincel chato nº12 

 2 pacotes de lantejoulas grande 18mm 

 1 pacote de palito de picolé (meninos) 

 2 metros de tecido (meninos) (menos TNT) 

 2 caixas de massa de modelas grande com 12 cores, exceto base de amido 
(meninos) 

 1 pote de tinta acrílica de cor primarias 250ml (meninos) 

 1 pacote de palito de churrasquinho (meninas) 

 1 pote de tinta acrílica cores secundárias 250ml (meninas) 

 2 caixas de massa de modelar grande com 12 cores, com base de amido 
(meninas) 

 2 metros de TNT (meninas) 

 1 revista para recorte (adequada para faixa etária) 
 
 
Observações: 

 O material deverá ser entregue à professora durante a primeira semana de 
aula, conforme orientação da agenda escolar. 

 O uso do uniforme completo é obrigatório, importante identificar todas as 
peças 

 Lembramos que para favorecer o trabalho pedagógico, a qualidade dos 
materiais adquiridos deve ser observada 

 Jogos pedagógicos e brinquedos serão solicitados na primeira reunião com as 
famílias. 


