
Lista de material escolar 2022 – 1º ano 

Ensino Fundamental 1ª Fase 

 

Reunião de pais: 24/01/2022 

  Presencial 

Manhã: 7h30 Tarde: 13h30 

Início das aulas: 26/01/2022 

Os alunos deverão trazer somente os materiais de uso pessoal. 

OBSERVAÇÃO:  As datas da reunião de pais e início das aulas estão sujeitas a alterações de acordo 
com as recomendações dos órgãos governamentais, em relação à pandemia da Covid-19.  

 

INFORMAÇÕES 
GERAIS 

• No dia da reunião, a professora receberá somente os materiais de papelaria 
e materiais que não são vendidos no colégio. Os materiais de uso pessoal 
deverão ser levados no 1º dia de aula. 

• Os livros e cadernos terão dias específicos para serem encaminhados para 
escola, na reunião de pais, a professora fará as devidas orientações. 

• O material escolar precisará estar etiquetado, identificando nome 
completo do aluno e o ano.  

• É proibido o uso de mala com rodinhas. 

CADERNOS • 2 cadernos de linguagem brochura 40 folhas - capa dura (formato: 187mm x 
245mm) 

• 1 caderno de desenho 80 folhas (formato: 275mm x 200mm) 

MATERIAIS 
DE USO 

PESSOAL 

 

1 Estojo com os pertences abaixo: 

•  4 lápis grafite triangular 

•  2 borrachas brancas pequenas 

•  1 apontador com depósito 

•  2 tubos de cola bastão 40g 

•  1 caixa de lápis de cor triangular com 24 cores 

»  Jogo de canetas hidrográficas com 12 cores 

»  2 tubos de cola líquida 35g 

»  1 régua 15cm  

»  1 tesoura escolar sem ponta com o nome do aluno 

»  1 pasta fina transparente com elástico 

»  1 caixa de giz de cera 

»  1 caneta marca texto 

»  1 pasta zip 

»  1 pasta com 20 sacos plásticos (tamanho ofício) 

»  1 pincel redondo 0266/06 (Aula de Artes) 

»  1 kit de tinta guache 6 cores (Aula de Artes) 

»  1 fone de ouvido com fio 

»  1 agenda escolar do Colégio 2022 (vendida no bazar e entregue no dia da reunião de 

pais) 
 
OBS: Lápis de cor e canetas hidrográficas deverão ser oganizados em estojos 
diferentes. 

 

MATERIAIS 
QUE NÃO SÃO 

» 3 pacotes de lenço umedecido 

» 2 caixas de lenço de papel 



Lista de material escolar 2022 – 1º ano 

Ensino Fundamental 1ª Fase 

 

VENDIDOS NO 
COLÉGIO 

» 1 livro literário infantil 

» 1 camiseta/adulto (Aula de Artes) 

» 10 pratos descartáveis (Aula de Artes) 

» 1 tubo de espuma de barbear (Aula de Artes/Laboratório) 

PAPELARIA 
» 10 sacos de plástico com 4 furos (tamanho ofício) 

» 1 bloco de papel de desenho A4 140g 

» 1 bloco de papel A4 quadriculado (1cmx1cm) 

» 100 folhas sulfite 

» 2 cartolinas brancas 

» 2 cartolinas pretas 

» 2 folhas de papel kraft 

» 4 potes de massa de modelar 140g acrilex 

» 1 dado com quantidade 

» 1 conjunto de material Dourado de EVA 

» 1 estojo de alfabeto móvel 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

Os alunos do 1º terão aulas de Tecnologia Educacional durante todo o ano letivo. Utilizaremos os 

aplicativos Pense matemática e aprimora de Língua Portuguesa, ambos da empresa Positivo. A licença 

de adesão destes aplicativos terá um custo anual de R$200,00 por aluno. O boleto referente ao pagamento 

da anuidade, será disponibilizado no portal do aluno. 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

 
 
 Projeto Presente Língua 

Portuguesa - 5ª ed.2019 - 1ºano 
Autoras: Débora Vaz, Elody 
Nunes Moraes, Rosângela Veliago 
Editora: Moderna 
ISBN: 9788516119270 
 

 Conjunto Faça – Matemática  - 
1º ano - 2ª Ed. 
Autoras: Kátia Stocco Smole, 
Maria Ignez  
Editora: FTD Educação  
ISBN: 7898683436123 

  
 
 
 

INGLÊS 
Shine On 1 – With Online Practice Student Book & Extra Pratice SB Enhanced Digi PK 

(BR) 

Autores: Susan Sileci e Patrick Jackson  

Editora: Oxford 

ISBN: 9780194069083 

  

PROJETO: O QUE NÓS SOMOS JUNTOS/WE ARE BETTER TOGETHER 

Autores: Paula Santisteban e Eduardo Bologna  

 

 

O material traz a importância de um olhar integral para educação, enxerga o indivíduo em 
sua inteireza,  
Músicas, poemas, arte gráfica e propostas de vivências transitam por temas inerentes às 
relações entre o “eu, o outro e o meio”. Valorizam a percepção e a presença para se viver 
plenamente cada momento, o cuidado com a vida, seus ciclos e transformações, a 
conquista e manutenção das amizades, reconhecer e validar emoções, e a essência de se 
conviver – viver junto. 
 
- Vendido no bazar e entregue direto para a professora. 
 


