
 

ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO 

 

MATERIAL ESCOLAR  

 

 01 mochila 

 01 caderno de desenho 

 02 cadernos universitários com espiral 96 folhas, sendo um para o inglês (sem desenhos nas folhas e nem folhas 

destacáveis) 

 01 estojo com divisórias 

 02 lápis grafite nº 6B 

 01 pasta com elástico  

 01 apontador 

 01 caixa de lápis de cor 

 01 tesoura com nome gravado (observar se o estudante é destro ou canhoto) 

 02 colas bastão 

 01 caixa de giz de cera 

 01 conjunto de canetinhas de ponta grossa 

 01 borracha 

 01 camiseta para pintura tamanho adulto, identificada (pode ser usada) 

 02 pacotes de papel de desenho tamanho A4 

 01 pacote de papel colorido tamanho A3 

 50 folhas de desenho tamanho A3(180g/m2) 

 50 folhas de desenho tamanho A4 (120g/m2) 

 100 folhas de desenho tamanho A4 (180g/m2) 

 05 sacos plásticos tamanho ofício (sem furo) 

 02 canetas de retroprojetor pretas 

 02 caixas de massa de modelar plastilina (12 unidades) 

 02 tubos de cola tridimensional 

 01 pincel nº 12 

 12 prendedores grandes 

 04 colas líquidas 90g 

 01 rolo de fita de cetim (qualquer largura e cor) 

 01 rolo pequeno para pintura 

 01 lixas de qualquer espessura 

 01 pote de tinta acrílica (250ml) 

 10 botões (médio ou grande) 

 01 pacote de contas coloridas com furos (grande) 

 01 jogo pedagógico a combinar com a professora na reunião 

 01 livro de literatura infantil a combinar com a professora na reunião 

 01 pacote de lantejoulas grandes 

 01 pacote de palitos de picolé 

 02 gibis 

 01 folha de papel celofane 

 01 folha de papel manteiga 



 

SOMENTE PARA AS MENINAS: 
 

 02 metros de tule 

 02 metros de tecido com ou sem estampa 

 01 lupa 
 

SOMENTE PARA OS MENINOS: 
 

 02 metros de tecido algodão cru 

 01 esponja 

 02 potes de nankin (preto e colorido) 
 
 

LIVROS DE LITERATURA: 
 

 PARA AS MENINAS: BRENMAN, Ilan. Clara. São Paulo: Brinque-Book, 2007. ISBN: 9788574121758. 

 PARA OS MENINOS: BRENMAN, Ilan. Gabriel. São Paulo: Brinque-Book, 2008. ISBN: 9788574122359. 
 

LIVROS DIDÁTICOS: 
 

 CARVALHO, Heloisa Silva de; CUNHA NETO, Jorge Silvino da. Sistema Marista de Educação: ensino religioso, 

volume 1. São Paulo: FTD, 2017. ISBN: 9788596007702. 

 SILECI, Susan Banman; JACKSON, Patrick. Shine On! 1 Student Book & Extra Practice with online practice. 

United Kingdom: Oxford University Press, 2016. ISBN 9780194001212.  

OBS.1: Lembramos que, no momento de sua aquisição, o livro didático de Língua Inglesa deve vir acompanhado 
de um cartão de acesso à plataforma de prática online. O cartão de acesso fica colado na parte interna da capa ou 
da contracapa e é facilmente destacável. Esse cartão é único e intransferível. É somente por meio do código 
gravado nele (coberto por uma tarja preta) que o estudante poderá cadastrar-se na Plataforma Online - ferramenta 
de estudo que compõe a carga horária presencial das aulas curriculares de inglês. Seu extravio, portanto, implica 
a impossibilidade de acesso à plataforma, comprometendo o rendimento e parte da nota trimestral do estudante. 
O cuidado e uso apropriado desse cartão são de responsabilidade da família, que deve aguardar e estar atenta às 
instruções fornecidas pela escola.  

 
 OBSERVAÇÕES: 
 
 

 Colocar o nome do estudante em todo o material escolar (inclusive nos lanches, mochilas, uniformes, 
brinquedos e outros pertences pessoais); 

 Ter sempre na mochila uma muda de roupa do uniforme, identificada e um pacote de lenço umedecido; 

 Os pais deverão repor os materiais à medida que houver necessidade; 

 Serão solicitados ao longo do ano: 

 Alimentos para a prática de culinária, ilustrações e/ou objetos para os projetos em 

desenvolvimento. 

 Importante: a organização da mochila e do estojo ao longo do ano é de responsabilidade do 

estudante e da família. 

 Livros de literatura infantil serão solicitados no decorrer dos trimestres, de acordo com o projeto 

em desenvolvimento (01 livro por trimestre). 

 
*A VENDA DOS LIVROS, NO COLÉGIO, SERÁ DE 05 A 09 DE MARÇO DE 2018. 

 


