
 
 

LISTA DE MATERIAL DO 1° ANO - ENSINO FUNDAMENTAL – 2017 
Material Pessoal 

Obs: Esta parte do material deverá ser identificada com o nome do aluno em etiqueta visível. 

 1 estojo com duas divisórias, contendo SEMPRE: 
- 4 lápis pretos nº 2; 
- 1 borracha plástica branca, tamanho médio; 
- 1 apontador com recipiente; 
- Lápis de cor (12 cores); 
- 1 cola em bastão, 40 g. 

 1 caderno, vertical, pautado, “Começando a Escrever”, formato 190x248mm, com 40 folhas, capa dura. FORONI ; 
Ref.:7899264328837.   

 1 caderno, caligrafia, “Começando a Escrever”, formato 190x248mm, com 40 folhas, capa dura. FORONI ; Ref.: 
7899264328813. 

 1 pasta plástica – com elástico ½ ofício (pequena) – Para dever de casa; 

 3 pastas clearbook com 10 sacos plásticos  

 1 pasta clearbook com 20 sacos plásticos 

 1 tesoura pequena - SEM PONTA, de boa qualidade; 

 2 estojos de hidrocores (1 grosso e 1 fino), 12 cores; 

 1 caixa de gizão de cera, 12 cores; 

 1 tubo de Cola Polar Arte 90 g; 

 1 DVD-R, virgem. 
 
Material de Arte 

1 bloco de papel Canson Desenho Liso A3 
1 tubo de cola branca de 90 gr 
1 Bloco Color Set Lumi Criativo – 20 folhas 
Blusa de Arte: 1 camisa branca lisa de malha, tipo Hering, um número acima do manequim do estudante, para ficar 
confortável no corpo; 

Livros 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
CARVALHO, Regina ; ROSSI, Natércia. Na ponta da Língua. 1º ano. Editora – Access, 2010. ISBN: 9788586575461. 
 
PROJETO LENDO E ESCREVENDO NA ESCOLA: UMA ATITUDE NECESSÁRIA E SUSTENTÁVEL 

- MEIRELES, Cecília. Ou Isto ou Aquilo. Editora: Global, 2014. ISBN: 9788526021297.  

-MIGNONE, Ana Margarida. Leopardo da Letícia. Editora Adonis, 2013. ISBN: 9788579131394.                                                 

- MACHADO, Ana Maria. Procura-se um lobo. Editora Ática, 2010. ISBN: 9788508128747.                     

-3 revistinhas PICOLÉ (Passatempo).                                                      

-3 gibis. 

MATEMÁTICA 

PADOVAN, Daniela ; MILAN, Ivonilde. Ligados.com (Matemática  1º ano). Editora Saraiva, 2ª Ed. 2015. ISBN: 
9788502630239. 

        
 

 



ENSINO RELIGIOSO 

SCHNEIDERS, Amélia ; CORREA, Avelino. De mãos dadas – Ética e Cidadania - 1º ano. Editora: Scipione, 4ª edição- 
2014. ISBN: 9788526293502. 
 
 
PROJETO DE LEITURA COM OS PAIS 
Solicitamos que o responsável compre e leia os livros a seguir, para participar do momento de partilha e debate com 
os demais pais da turma. 
 
1º livro – debate na 1ª Reunião de Pais: 

-DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: Uma ideia, uma paixão e plano de negócios. Editora Sextante, 2008. ISBN: 

9788575423387. 

Sinopse: “Usando como fio condutor a trajetória de Luísa, uma jovem mineira entusiasmada com a ideia de 
abrir uma empresa para vender a deliciosa goiabada que sua tia produz, Fernando Dolabela ensina passo a 
passo tudo o que é preciso saber para ir do sonho ao mercado.” 
 

2º livro – debate na 2ª Reunião de Pais:  

- SAYÃO, Rosely. Educação sem blá-blá-blá. Editora Três estrelas, 2016. ISBN: 9788568493274.  

POSSIVELMENTE, A AUTORA ROSELY SAYÃO VIRÁ AO COLÉGIO, PARA MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE O LIVRO.  

  Sinopse: “O mundo atual passa por velozes transformações, e as crianças não ficam para trás. Lições e    
fórmulas que, alguns anos atrás, serviam à educação de filhos e alunos hoje parecem velhas, retrógradas ou até 
erradas. Ideias confusas sobre aprendizado, como há tantas, só tendem a piorar a situação: complicam o que é 
simples, esquecem o que é essencial, valorizam o supérfluo e transformam meninas e meninos em seres indecisos, 
frágeis e egoístas. Como conduzi-los rumo a uma vida responsável, colaborativa, livre, saudável e feliz?” 
 
 

OBSERVAÇÕES 
1. No primeiro dia de aula, o estudante deverá trazer apenas os materiais pessoais e de Arte. 
No decorrer da semana, a professora indicará qual livro deverá ser enviado de acordo com o planejamento das aulas. 
2. A reposição do material do estojo deverá ser realizada pelas famílias com regularidade. 
3. Os livros e cadernos SÓ PODERÃO SER ACEITOS SE ESTIVEREM ENCAPADOS, de acordo com o gosto da criança, 
MARCADOS COM ETIQUETA, PELO LADO DE FORA, COM NOME, ANO E TURMA DO (A) ESTUDANTE. 

 
ATENÇÃO PARA AS DATAS DE REINÍCIO DE ANO LETIVO! 

02/02/2017– REUNIÃO DE PAIS 
HORÁRIOS: 8h (responsáveis do turno da manhã) 
                    13h (responsáveis do turno da tarde) 

03/02/2017- INÍCIO DAS AULAS PARA OS ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL I 

 

Os itens da lista de material escolar podem ser adquiridos em diversas papelarias e livrarias, como: 

1) Livrarias Saraiva, nas filias ou no website www.saraiva.com.br.  Televendas 4003-3390 

2) Livrarias da Travessa, nas filias ou no website www.travessa.com.br . Televendas 2537-8409 

3) Copabooks Livraria – Copacabana – Televenda – 2122-479036 

4) nas diversas livrarias da cidade.  

 

 

http://www.saraiva.com.bre/
http://www.travessa.com.br/

