
 

ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO 
 
MATERIAL DE USO DIÁRIO - COM IDENTIFICAÇÃO (trazer sempre na mochila) 

• 2 cadernos capa dura grande (brochura - não espiral) 96 folhas 

• 1 caixa de lápis de cor (24 cores)  

• 1 caixa de giz de cera curto (sem revestimento de papel) - 12 cores 

• 1 jogo de canetinhas hidrocor 

• 1 tesoura sem ponta (cuidar estudante destro ou canhoto) 

• 1 tubo de cola líquida- (não bastão) 

• 1 borracha macia (não perfumada) 

• 1 apontador com depósito 

• 3 lápis de escrever triangular (não lapiseira) 

• 1 toalha para o lanche 

• 1 garrafa plástica (para água) 

• 1 pasta com elástico  

 
MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA (trazer no 1º dia de aula) 

• 1 foto 3x4 (atualizada) 

• 1 jogo pedagógico apropriado à idade e à alfabetização 

• 1 fantoche (de dedo, de mão, etc.) 

• 150 folhas sulfite 40 A4 brancas 

• 300 folhas A4 brancas 

• 2 pacotes de papel lumi  (75 g/m²) 

• 2 pacotes de A4 colorida (120 g/m²) 

• 1 folha de celofane 

• Material Dourado (individual e em madeira – 62 peças) 

• 2 livros de Literatura Infantil (que já tenha em casa e em bom estado) 

• 2 revistas infantis em quadrinhos (gibi) 

• 3 revistas para recorte (Veja, Cláudia, Isto é, Exame, Criativa...)  

• 2 caixas de massa de modelar macia 

• 1 tubo de cola líquida (não bastão) 

• Brinquedo para modelar feito de sêmola do milho-básico (150 unidades) 

• 1 pasta com 50 sacos plásticos (classificador) 

 

1 pote de sorvete retangular com tampa, contendo: 

• 1 caixa de cola colorida 

• 2 tubos de cola glitter (cores diferentes) 

• 1 conjunto de canetas para retroprojetor (ponta média ou grossa) 

 

ARTE (entregar na 1ª aula de Arte – será comunicada a data) 

 2 potes de tinta guache 250ml (sugestão de cores: vermelho, azul escuro ou amarelo) 

 1 pote de tinta para artesanato PVA 100ml (tons de marrom ou de rosa) 

 1 pincel chato 8 

 1 pincel chato 14 

 1 rolinho pequeno 

 Avental ou camiseta de pintura 



 

 Toalha pequena de algodão 

 1 lixa grossa preta 

 Pratinhos descartáveis 

 1 bloco para desenho A3 (140g) 

 10 folhas sulfite 60 brancas A4 

 (materiais alternativos serão solicitados no decorrer do ano) 

. 

LIVROS - ADQUIRIR EM LIVRARIAS (trazer com identificação do estudante) 
# PROJETO PRESENTE 1: História, Geografia, Ciências Naturais Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida 

pela Editora Moderna. 4ª edição. São Paulo: Moderna, 2015.  

 

# PROJETO PRESENTE 1: Matemática. Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna. 4ª 

edição. São Paulo: Moderna, 2015.  

 

# Língua Inglesa: ORBIT 1 - 1ª EDIÇÃO, SÃO PAULO, RICHMOND,2017. IZAURA VALVERDE   

 
# 1º ano Ensino Religioso - Sistema Marista de Educação - FTD (disponível somente na livraria DELTA). 
 

OBSERVAÇÃO: Os livros do Projeto de Literatura Infantil serão adquiridos conforme listagem selecionada na escola. 

O valor referente a esses materiais e ao portfólio será comunicado aos pais, no início do ano letivo, mediante bilhete 

enviado na Agenda Escolar do estudante, bem como a caixa para guardar materiais (a qual será adquirida em conjunto 

para garantir a padronização de tamanho conforme mobiliário da sala). O valor referente ao mesmo será acrescido 

no boleto de mensalidade. 

 

ATENÇÃO 
 Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do estudante. 

 O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugere-se bordar ou escrever por dentro, próximo à etiqueta, o 

nome da criança para prevenir  eventuais perdas/trocas (por questão de segurança, não bordar/ escrever 

o nome por fora). 

 A Agenda Escolar serve para registros e comunicação família/escola, por isso deve estar diariamente na 

mochila. 

 Em caso de haver necessidade de algum outro tipo de material para projetos específicos, o mesmo será 

solicitado durante o ano letivo. 

 

ANO LETIVO DE 2018 
 Início: 19/2 (Aula até as 16h – trazer lanche) 

 Recesso Escolar: 16 a 27/7 

 Reunião com pais: 13/3, terça-feira, às 19h, no Salão de Atos. 

 Entrevistas individuais com pais (agendamento na reunião do dia 13/3): 17/3, sábado, das 8h às 12h, nas 

Salas de Aula. 


