
 

 

NOME DO ALUNO: ____________________________________________________________ 

LISTA DE MATERIAL GERAL - 2018 - 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 01 agenda escolar padrão do Colégio (venda na papelaria do colégio)   

 01 estojo duplo ou triplo   

 01 pasta plástica com elástico de 2 cm de altura    

 01 caderno brochura capa dura universitário 96fls    

 01 caderno brochura capa dura universitário quadriculado 10x10mm c/40fls  

 01 caderno brochura capa dura universitário pedagógico pauta verde c/40fls  

 01 caderno de desenho grande capa dura   

 01 bloco de papel A-3 colorido com 8 cores, 32 folhas e 80g/m2  

 03 lápis pretos nº 2 (*)   

 01 borracha plástica branca (*)   

 01 apontador com depósito (*)   

 01 régua de 15cm (*)   

 01 caixa de lápis de cor 24 cores (*)    

 02 caixas de massa de modelar macia 12 cores    

 02 colas brancas 37g   

 02 colas em bastão 10g   

 01 fita de cetim 7mm x 10m  

 01 fita de cetim 10mm x 10m  

 01 tesoura sem ponta   

 01 pacote de sacos incolor 20cm x 29cm c/100 unidades   

 01 metro de tecido de algodão crú  

Todo material deverá ser identificado e entregue para a professora durante a 
primeira semana de aula.                                                                                        
Apenas os itens assinalados (*) devem vir dentro do estojo do aluno e a reposição 
desses materiais é de responsabilidade dos pais.                                                                               
A agenda escolar será etiquetada pela professora.  

 

MATERIAL DE ARTE 

O material de arte deverá ser entregue separadamente em uma sacola com nome e 
ano do aluno para a professora de Arte, durante a segunda semana de aula.  

 02 lápis pretos nº 2  

 01 apontador com depósito  

 01 borracha branca  

 01 caixa de massa de modelar macia 12 cores  

 01 bloco de papel A4 branco “C” à grain para desenho 140g/m2 c/ 20 fls  

 

 



 

 

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

LIVROS 

   1. a.  PORTUGUÊS: APRENDER JUNTOS - 1º ANO  
     Adson Vasconcelos      Edições SM                                                                                             

              
         b. CADERNO PEDAGÓGICO DE ALFABETIZAÇÃO  
             Linha Academie         Tilibra 
 

           c.  VÓ, PARA DE FOTOGRAFAR 

                Ilan Brenman / Guilherme Karsten    Editora Melhoramentos 
                
 

  

 2. MATEMÁTICA: APRENDER JUNTOS 1º ANO                                                       
Silvana Rossi Júlio            Edições SM                                                              
 

 

 3. CIÊNCIAS/GEOGRAFIA/HISTÓRIA: APRENDER JUNTOS  INTEGRADO 
Silvana Rossi Júlio            Edições SM                                                               
 

 

 4. INGLÊS: SUPER SEEK AND FIND 1 SUDENTS PACK BOOK                     
Lucy Crichton                  Editora Macmillan                                                          
 

 

 

 


