
 

 
  

Lista de Materiais 2018 – Ensino Fundamental - 1º Ano 
 

Material para uso individual do aluno que ficará na sala de aula. 
 

02 Blocos colorset A4 (TiliPaper, Off Paper, Criativo Fluorescente ou Canson) 

01 Bloco colorset A3 ( TiliPaper, Canson ou Criativo) 

01 Caixa de lenços de papel  

01 Caixa de giz de cera – curto – 15 cores (Faber-Castell, Corfix ou Acrilex)  

01 Caixa (decorada) de camisa alta só meninas 

03 Cola bastão – 21g (Bic, Acrilex ou Maxprint). 

01 Conjunto de canetas hidrocor -12 cores ponta grossa (Faber-Castell, Staedtler, Pilot ou Compactor) – só para 
meninos. 

02 Durex coloridos  

50 Folhas de desenho A3 

100 Folhas desenho (tamanho A4) (120g/m
2
) 

01 Lixa grossa preta 

01 Metro de papel contact só meninos  

01 Pacote de Folhas pautadas (tamanho A4). 

01 Pacote de massinha de modelar (Faber-Castell ou Acrilex) 

01 Pacote folhas de ofício coloridas (chamequinho, Jandaia )- só meninas  

01 Pacote de pano Multiuso para pintura (Perfex, Assolan ou Scoth-brite)-  só meninos 

01 Pacote com 100 unidades de palitos de picolé colorido - só meninas 

01 Pote de tinta têmpera cores diferentes (Faber-Castell, Corfix ou Acrilex) 

02 Revistas para recorte 

20 Sacos plásticos sem furo (grosso) 

01 Sacola de leitura da Biblioteca (para quem ainda não adquiriu) 

01 Tubo de cola – 90 gramas (Polar, Bic ou Tenaz) 

01 Brinquedo: (boneca, carrinho, boneco, panelinhas, fogão, jogo de chá, frutinhas, kit médico, kit cozinha, kit beleza, 
kit ferramenta, mini bonecas, mini bonecos) 

01 Jogo pedagógico: Quebra-cabeça de até 60 peças 

01 Livro de Literatura Infantil: 
 

 

Material de uso diário: trazer identificado 
 

02  Cadernos meia pauta personalizado (disponível em Lojas Athenas e Tia Rosa) 

01 Caderno de desenho para Inglês (Tilibra, Credeal ou Jandaia - 297x210mm- (150g/m
2
) 

01 Estojo com: 3 lápis apontados nº 2, apontador, borracha, cola bastão, tesoura sem ponta.  (repor próximo a 
terminar) 

01 Estojo com: 1 conjunto de canetas hidrocor ponta fina (Faber-Castell, Staedtler, Maped ou Compactor) e 1 caixa de 
lápis de cor grande (Faber Castell, Bic, Maped, Staedtler ou Molin) 

01 Guardanapo de tecido, com nome, para o lanche 

02 Pastas fina polionda com elástico. 

01 Livro de Inglês: Super Seek and Find Student's Book & Digital Pack-1 / Autores:  Ceres Lobeto, Lucy Crichton, 

Sarah Elizabeth Sprague / Editora Macmillan – 1ª Edição 

03 Livros contexto para o ano de 2018:  
1º trimestre - Grande ou Pequena? - Beatriz Meirelles  / Ed. Scipione 
2º trimestre - Viviana Rainha do Pijama  - Steve Webb / Ed. Salamandra 
3º trimestre - A verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho- Agnese Baruzzi, Sandro Natalini / Ed. Brinque- 
Book. 

 

Para uma melhor locomoção nas escadas, a escola aconselha, que os alunos evitem o uso de mochilas com 
rodinhas. 

Observações:  
 

Você poderá encontrar o material nas lojas indicadas no verso.  

 Será solicitado um caderno no segundo trimestre capa dura brochura 48 folhas. 

 Evitar estojos com mais de 3 divisórias para uma melhor ocupação do espaço da mesa. 

 No primeiro dia de aula dos alunos, trazer apenas o material de uso diário dentro da mochila. 

 Para o melhor aproveitamento dos materiais fiquem atentos às marcas sugeridas. 

 A sacola da leitura da biblioteca pode ser adquirida na loja Werllan Uniformes ou no setor  financeiro do 
colégio. 

 Os materiais de uso individual do aluno que ficarão na sala de aula, deverão ser entregues no dia 19 de 
fevereiro na primeira reunião com pais. 

 A solicitação dos brinquedos tem como objetivo a organização de um espaço lúdico para estimular a 
imaginação, o faz de conta dentro da rotina escolar.  

 

Reunião com Pais:  19 de fevereiro   
Manhã: 7h40min Tarde: 13h20min 

Início das aulas para os alunos: 20 de fevereiro de 2018. 

 

http://www.macmillan.com.br/nossos_autores.php?id=455
http://www.macmillan.com.br/nossos_autores.php?id=444
http://www.macmillan.com.br/nossos_autores.php?id=749

