
 

1º ano – Ensino Fundamental – Curso Regular 

LISTA DE MATERIAL PARA AQUISIÇÃO – Ano 2018 

 

Língua Portuguesa: Projeto Presente – 1º ano - Debora Vaz, Elody Nunes Moraes, Rosângela 
Veliago - Editora Moderna (Edição atualizada, sem o caderno de atividades).  
ISBN – 978 – 85 – 16 – 09737 – 0 (GR)  
 

Ligados.com - Matemática - 1º ano – Daniela Padovan, Ivonildes Milan - Editora Saraiva.  
ISBN – 978 – 85 – 02 – 63023 – 9 
 

Inglês: Kids’ Web 1 2nd Edition – Cintia Zaitune - Editora Richmond.  
ISBN: 978 – 85 – 160 – 9155- 2 (LA)  

 

*Livros de literatura infantil / paradidático:  
 
Livro de histórias – Georgie Adams - Editora: Companhia das Letrinhas. 
ISBN – 978 – 85 – 85466 – 77 - 0 
 

O segredo de Anton - Ole Konnecke – Editora: WMF Martins Fontes. 
ISBN – 978 – 85 – 7827 – 330 - 9 
 

Salada, saladinha -  Parlendas – Maria José Nóbrega e Rosane Pamplona – Editora: Moderna.  
ISBN – 851 – 604 - 574 – 9 
 

Ônibus – Marianne Dubuc – Editora: Jujuba. ISBN – 978 – 85 – 61695 – 56 - 9 
 

Pé de cobra, asa de sapo – quadrinhas monstruosas – Rafael S. Oliveira – Editora Ática. 
ISBN - 978 – 85 – 08 – 15379 – 4 
 

Outros materiais:  

Quantidade Descrição 
01 Estojo (com 3 divisões) 
02 Dados 
50 Folha sulfite branca  
01 Cola líquida branca (50g) 
04 Cola em bastão (20g) 
01 Tesoura sem ponta 
06 Lápis grafite triangular (nº2) 
01 Caixa de lápis de cor (24 cores) 
01 Caixa de giz de cera curtom (15 cores) 
02 Apontador com depósito 
02 Borracha 
01 Caixa de giz pastel 
01 Estojo de aquarela (12 cores) 
01 Pincel redondo (nº8) 
01 Bloco de papel Canson A3 



01 Pasta catálogo de PVC transparente com 30 plásticos grossos 
01 
01 

Pasta de PVC (fina com aba e elástico – tamanho A4) 
Régua de 15 cm 

02 Envelope plástico transparente com 4 furos – tamanho A3 
10 Envelope plástico transparente com 4 furos – tamanho A4 
01 Estojo de caneta hidrográfica com 12 cores 
01  
02 

Bloco de papel criativo Cards Canson (tamanho A3) 
Caneta do tipo ponta porosa (ponta média) – cor preta 

01 Pacote com 50 palitos de sorvete 
01 Caderno brochura de capa dura universitário (sem estampa) – 48 folhas 
01 Jogo (apropriado para a idade – jogos de tabuleiro, cartas, dominó, 

quebra-cabeça, memória, resta um etc.) 
01 
01 
10 
01 

 

Livro de literatura infantil 
Crachá com prendedor 
Saco plástico Ziploc (com aproximadamente 11x15cm) 
Pote grande (500g) de massa de modelar “Uti Guti” 

Materiais não comercializados em livrarias ou papelarias: 

02 
01 

Lixa (nº80) 
Kit de papel dobradura para origami (15x15cm) 

02 Gibi 
01 
01 

Camiseta grande para as aulas de Artes 
Fone de ouvido (modelo simples) 

 

OBSERVAÇÕES: 
- Os materiais deverão ser entregues à professora na Reunião de Pais do Início do ano. 

- Livros paradidáticos, de literatura ou outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano 
letivo. 
- Todos os materiais da lista devem ser etiquetados com o nome da criança e série/ano. 
- Os livros devem ser etiquetados. 

- Não recomendamos o uso de malas de viagem (rígidas) ou de mochilas com 4 rodas para os 
estudantes do Ensino Fundamental 1. Pedimos para que os pais estejam atentos à certificação do 
Inmetro na escolha desse material, bem como às recomendações do fabricante com relação à 
adequação do uso e à indicação de idade. 
 

 

LISTA DE MATERIAL COMPLEMENTAR – SOMENTE PARA ESTUDANTES 

MATRICULADOS NOS CURSOS INTEGRAL OU SEMI-INTEGRAL 

1º Ano – Ensino Fundamental – Ano 2018 

 01 Bloco de papel Canson A3 (branco ou creme) 

 02 Blocos de papel Canson A4 (branco ou creme) 

 01 Bloco Criativo – 32 folhas (formato 325x235mm) 

 70 folhas de papel sulfite 

 08 envelopes plásticos com 4 furos - tamanho A4 (grosso: espessura 0,15mm) 
 04 envelopes plásticos com 4 furos - tamanho A3 (grosso: espessura 0,15mm) 
 01 Caderno de Cartografia sem folhas de seda e sem margens (48 fls) 
 02 Potes de massa de modelar (tipo Uti Guti – 150g cada) 
 02 Potes de tinta Guache – coloridos 250ml cada 

 01 caixa de giz de cera (12 cores) 

 01 Cola branca (110g) 



 02 tubos de cola bastão (40g) 

 01 pincel chato (nº 20) 

 01 pincel chato (nº10) 

 01 estojo aquarela 12 cores 

 01 durex colorido 

 01 Caneta ponta porosa média 1.0mm - preta 
 01 lixa d’água fina (80g) 

 01 Kit de utensílios para Massinha (rolinho, faca, forminhas, etc) 

 Jogos pedagógicos (pode ser usado) Ex.: quebra-cabeça, lego, jogos de tabuleiro (Jogo de xadrez, 

dama, Imagem e Ação, Perfil, etc). 

 01 camiseta adulto (usada) para ser utilizada na aula de artes 

 01 rolo de pintura pequeno para pintura 
 01 lixa d’água fina (80g) 

 01 livro de histórias, contos, lendas, fábulas - usado 

 01 Pote raso quadrado com tampa – tipo Ziploc  

 01 Nécessaire com uma escova de dente, toalhinha e um creme dental  

 01 Gibi 

 Revista Picolé – Coquetel Infantil 

OBS.: FAVOR ENTREGAR OS MATERIAIS DO INTEGRAL E SEMI-INTEGRAL, NO DIA DA REUNIÃO 
DE PAIS, EM SACOLAS SEPARADAS DOS MATERIAIS DO CURSO REGULAR. 

 

Todo o material divulgado nesta lista é de uso individual e, portanto, deverá ser ETIQUETADO.  
As sobras serão devolvidas aos estudantes no final do ano letivo. 

 

LÍNGUA INGLESA  
CURSO INTEGRAL, SEMI-INTEGRAL E EXTRACURRICULAR 

1º Ano – Ensino Fundamental – Ano 2018 

 

Material:  
 

Livro didático Super Minds Starter - Student's Book with DVD-ROM.  

Autores: Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones. Editora Cambridge.  

ISBN: 9780521148528 (copiar este número para compras online) 

Obs.: Não comprar o livro de exercícios (workbook). Usaremos somente o livro do 

aluno (student’s book). É possível encontrar este livro na versão britânica e 

americana. Optamos por utilizar a versão britânica.  

 

 O livro didático deverá ser levado para casa diariamente. 

 O uso do livro é imprescindível para o acompanhamento das aulas.  

 Não etiquetar o material até que seja conferido pelo professor da turma. 

 

 

 

 

 

 


