
 

                            Lista de Material 

                              Ensino Fundamental (A.I.) 
 

1º Ano 
2019 

 

Avisos Importantes 
 

Obs.: As livrarias não possuem livros em estoque, por isso solicitamos que a compra seja 
efetuada com bastante antecedência, de um prazo de aproximadamente  30 dias, para que o 
material seja entregue com pontualidade no dia 28 de Janeiro, visto que a ausência deste, nessa 
data, prejudica o andamento da aula. 

 

1 – Todos os materiais deverão ser entregues no dia 28 de janeiro de 2019, segunda-feira, das 7h30 
às 11h30 ou das 13h às 17h, na sala de aula, no horário do período de aula de seu (sua) filho (a). 
 

2 – Os livros e cadernos deverão ser entregues já com a etiqueta na capa, com o nome e o ano em que 
o aluno está cursando. (Favor conferir junto à livraria se os livros comprados estão de acordo com a 
lista de material). 

 

3 – Todo material de uso pessoal deve estar identificado com o nome do (a) aluno(a). 
 

4 – Alguns itens da lista têm indicação da marca. Isso se deve à qualidade do material, o que não 
impede que sejam adquiridos produtos similares. 

 

5 – Todo o material do ano anterior, que estiver em condições de uso, deve ser reaproveitado na lista 
de materiais. 

 

Material de Uso Pessoal 

Etiquetar e identificar todo o material de uso pessoal com o nome e a turma da criança. 

01 Lancheira térmica contendo uma toalha com nome bordado ou escrito com tinta para tecido (não 
haverá mais o armazenamento do lanche na geladeira da escola, por isso pedimos uma 
lancheiratérmica). 

02  Pastas plásticas com aba e elástico (fina / qualquer cor / etiquetada com nome) – para levar/trazer 
tarefas de casa e transportar livro de literatura infantil da biblioteca 

01 Mochila (Obs.: um tamanho adequado para caber as pastas plásticas solicitadas no item acima). 

01 Estojo com 3 divisórias contendo: 
 
01 Estojo de canetas hidrocor, PILOT, com 12 cores 
06 Lápis pretos n. 2 grip SM/2001b triangular (preferencialmente Faber-Castell) 
02 Apontadores com depósito 
02 Borrachas (verde e macia) 
02 Caixas de lápis de cor grande com 12 cores (preferencialmente Faber-Castell) (apenas uma 
caixa no estojo) 
01 Tesoura sem ponta, com nome gravado, sem desenho ou bichinhos (preferencialmente Mundial 
– Ponto Vermelho – ou Tramontina) – para destro ou para canhoto 
01 Tubo de cola branca 110gr (preferencialmente Tenaz de bico azul) 
01 Tubo de cola bastão 40gr (preferencialmente Pritt) 

01 Caderno brochura – Linguagem - 40 folhas, capa dura, formato 0190 mm X 248 mm – Tilibra- linha 
Sapeca 

01 Caixa de gizão de cera com 12 cores (preferencialmente Faber-Castell ou similar) 

01 Pote de sorvete (2 litros), com tampa e limpo 

01 Pasta Polionda 4 cm de espessura (ofício) 

01 Caixa de cola colorida com 23g - 6 cores - lavável (preferencialmente Faber Castell ou similar) 



01 
 
 

Livro  Português – Projeto Lumirá – 1º ano – Obra coletiva da Editora Ática (Contendo: livro texto, 
caderno de atividades e material de apoio: cartonados e adesivos, bloco de letras e números). 
Editor responsável Heloisa Pimentel. 

01 Livro História - Geografia – Ciências - Projeto Lumirá – 1º ano – Obra coletiva Editora Ática 
 (Contendo: livro texto e material de apoio: cartonados e adesivos) 

01 Livro  Projeto Pensamento, Ação e Inteligência – 1° ano (Projeto PAI). 
BASQUÉS, Marian. Edições SM. 

 
Material de Uso Coletivo 

IDENTIFICAR COM O NOME DA CRIANÇA TODO O MATERIAL  ENCAMINHADO 

01 Perfex (pano de limpeza) 

03 Sacos plásticos resistentes (grossos), tamanho A3 

01 Brinquedo pedagógico: trilha, quebra-cabeça, jogo da memória, dama, jogo da velha (respeitando a 
idade das crianças e com boa durabilidade) 

03 Placas de e.v.a. – 2 mm – 50 cm x 40 cm (cores variadas) 

01 Pacote de folha sulfite A4 - 100 folhas (uso do aluno) 

02 Massas para modelar com 12 cores base cera (preferencialmente Faber-Castell ou similar) 

01 Bloco de folhas coloridas (Lumy Paper ou similar) 

01 Bloco de folhas coloridas formato 325 X 235mm  (Bloco Criativo Romitec ou similar) 

02 Revistas usadas de uso escolar para recorte (ex: Veja, Época...) 

01 Livro de Literatura Infantil usado, em bom estado e adequado para a faixa etária (para a biblioteca 
de classe). 

 
Material para Inglês 

FAVOR ENVIAR MATERIAL EM SACOLA SEPARADA IDENTIFICANDO O MATERIAL COM O NOME DA 

CRIANÇA 

01 
 
 
 
01 

Hop Up: Volume 1 
Autores: Mady Musiol • Magaly Villarroel • Lisa Kester-Dodgson • Carlos Gontow 
Editora StandFor 
 
Pasta plástico resistente com 20 plásticos (qualquer cor) 

 

Material para Arte 
FAVOR ENVIAR EM SACOLA SEPARADA: IDENTIFICAR A SACOLA E TODOS OS MATERIAIS COM O 

NOME E A TURMA DA CRIANÇA. 

01 Pincel Chato número 24 
01 Pote de guache amarela  250 ml 
01 Lixa de madeira 220 
02 Lápis grafite HB 
01 Tela painel 30cm x 30 cm 
01 Bloco de folhas coloridas (Criativo ou Eco Cores Novaprint) 
01 Bloco de folhas de papel Canson A3, 20 folhas, branco 
01 Caixas de lápis de cor grande com 12 cores (preferencialmente Faber-Castell) 
01 Tinta PVA Fosca para Artesanato 100ml – amarelo limão 
01 Massinha de modelar SOFT 150g (cor livre escolha) 
01 Camiseta usada, de tamanho maior do que o usado pela criança, para ser colocada sobre uniforme. 
 


