
 

LISTA DE MATERIAIS 2018 
ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO 

 
LIVROS DIDÁTICOS 

 Sistema Marista de Educação: Ensino Religioso, volume 1. 1ª edição. São Paulo: FTD, 2017. 

 Orbit, volume 1, Richmond. 1ª edição. São Paulo: Moderna, 2017. 
 
LIVROS DE LITERATURA  

 Ciranda da Leitura (anual) - obra a ser definida em reunião de pais a partir das indicações da escola.  

 Leitura obrigatória - serão solicitados até três livros por trimestre.  
Seguem as obras literárias a serem adotadas no 1º Trimestre:  

Rocha, Ruth. Nicolau tinha uma ideia. Editora Salamandra. 
Carnavas, Peter. A caixa de Jéssica. FTD. 

 
MATERIAL ESCOLAR   
Para uso diário (trazer na mochila com nome completo do estudante): 
01 pasta plástica com elástico 
01 caixa de lápis de cor com 24 cores 
01 caixa de giz de cera retrátil com 12 cores  
01 conjunto de caneta hidrocor com 12 cores 
01 estojo simples e leve com: 

02 lápis pretos HB2 sextavados ou triangulares 
01 apontador duplo com reservatório 
01 borracha branca (simples, sem detalhes e sem formatos diversificados) 
01 tesoura ponta redonda fio laser (observar lâmina para destro ou canhoto) 
01 cola bastão grande, 40g 

 
Para uso em sala de aula: 
01 pacote de 100 folhas de papel sulfite branco tamanho A4 75g  
01 pacote de 100 folhas de desenho tamanho A4 180g 
01 pacote de folhas brancas de desenho tamanho A3 120g (solicitamos não dobrar) 
01 pacote de papel tamanho A3 colorido 120g 
10 plásticos tamanho A4 com tarja furação universal 
05 plásticos tamanho A3 com tarja furação universal  
15 envelopes 114x162mm, tamanho carta, coloridos 
05 envelopes tamanho A3 branco 
05 envelopes tamanho A4 branco 
01 caixa de camisa escolar colorida (identificada COM NOME) 
01 pacote de marcadores de páginas removíveis coloridos (tipo Post-it Flags*, Yes* ou similares) 
01 pen drive 8 GB (para registros de atividades do(a) estudante. Deve estar identificado COM NOME - pode ser o 
mesmo da Educação Infantil, desde que esteja vazio) 
02 tubos de cola branca 90g com tampa removível  
02 colas coloridas 3D 
01 caneta marcadora à base de água, estilo Posca* (uso em qualquer superfície) 
01 pincel marcador permanente - ponta grossa 
01 caneta para quadro branco – ponta média 
01 pincel nº14, ponta chata 
01 caixa de tinta têmpera com 6 cores 
01 pote de tinta acrílica 60ml  
02 caixas de massa de modelar com 12 cores 
02 lixas d’água pretas grão 320 
01 vidro de anilina (comestível) 



 

01 camiseta para atividades de pintura (tamanho adulto) 
01 tubo pequeno de glitter 
10 pratinhos pequenos de papelão nº4 
01 tijolo de argila branca 
01 pacote de biscuit (100g)  
02 formas para modelagem 
02 dados 
01 revista para recorte (viagem, natureza, decoração entre outras adequadas à faixa etária) 
02 gibis 
01 brinquedo (será indicado na reunião de pais) 
01 jogo (será indicado na reunião de pais) 
 
Somente para meninos: 
01 pacote papel criativo lumi tamanho A4 90g 
1m de tecido de algodão cru 
50 palitos de picolé 
01 caixa de cola colorida com 6 unidades 
01 pacote de lantejoula 18mm 
01 novelo de lã 
1 folha A4 de acetato transparente  
01 máscara (Expressão Corporal) 
01 peteca (Educação Física) 
 
Somente para meninas: 
01 pacote de papel colorido tamanho A4 120g 
1m de tecido estampado 
50 palitos de picolé coloridos 
01 caixa de cola gliter com 6 unidades 
10 botões de diversos tamanhos 
01 pacote de palitos de churrasquinho 
01 kit de papel machê 100g 
5 folhas de EVA tamanho A4 colorido (Expressão Corporal) 
01 jogo de Cinco Marias (Educação Física) 
 
ENTREGA DOS MATERIAIS 
Os materiais deverão ser entregues à professora na reunião de pais do dia 15 de fevereiro. 
  

OBSERVAÇÕES: 

 O uso de uniforme completo é obrigatório, bem como o uso de tênis e meias. 

 Colocar o nome do(a) estudante em todo o material de uso diário, inclusive nos uniformes e guarda-chuvas. 

 O material de uso diário deverá ser reposto conforme for terminando. 

 Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano anterior (pastas, tesoura, régua, etc.). 

 Pedimos especial atenção à mochila do(a) estudante, buscando, desde a aquisição, um modelo simples e leve, colaborando 

assim para a diminuição do peso a ser transportado todos os dias.  

* A sugestão de marcas ocorre em função da qualidade, durabilidade e facilidade de manuseio dos materiais, questões 

consideradas importantes para a faixa etária. 

 


