LISTA DE MATERIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
1º ANO – 2021
IMPORTANTE!





Todo material individual deverá ser identificado com o nome do(a) aluno(a).
A agenda escolar será digital.
No primeiro dia de aula, deverão estar na mochila somente o estojo completo e um caderno de capa dura.
Os materiais individuais serão solicitados gradativamente pela professora nas primeiras semanas de aula.

MATERIAL INDIVIDUAL
LIVROS
Língua Portuguesa
 Português Linguagens 1º ano. William Roberto Cereja e
Thereza Cochar Magalhães. 7ª ed. Versão atualizada, 2019.
Editora Atual.
 Dicionário escolar (com a nova ortografia). Sugestões:
– Saraiva Júnior. Editora Saraiva.
– Aurélio Ilustrado. Editora Positivo.
– Dicionário Júnior da Língua Portuguesa. Geraldo Mattos.
Editora FTD.
– Dicionário Houaiss Ilustrado. Editora Moderna.
Inglês
 Kids Web 1. 1º ano. 3ª ed. Editora Richmond.
Paradidáticos
 Mole at the seaside. Julie Davies. Editora Richmond.
 Callum the Caterpillar. Jane Cad Wallader. Editora Richmond.
Matemática
 Projeto Buriti Plus Matemática 1. 1ª ed. Editora Moderna.
Educação Financeira:
 Oficina das Finanças na Escola – Volume 1. Carolina Simões
Lopes Ligocki, Silvana Maria da Silva Lunes. 2a ed. Editora
Oficina, 2017.
Projeto Literário (aquisição obrigatória)
 Aniversário do seu Alfabeto. Amir Piedade. Editora Cortez.
 Palavras sapecas. Catia Canton. Editora Carochinha.
 A bruxa do batom borrado. Anderson Novello. Editora Pensa
Mais.
 A zeropeia. Hebert de Souza. Editora Salamandra.
Programa de Educação Socioemocional
Coleção Bernoulli: Eu no Mundo – 1º ano
Obs: Adquirir na Secretaria da Escola

1 conjunto de canetinhas hidrocor de ponta grossa
1 caneta de ponta porosa para contornar (preta)
2 tubos de cola bastão de 20 g
2 tubos de cola líquida de 90 g
1 tesoura sem ponta com o nome da criança gravado
1 régua de plástico transparente (30 cm)
4 pastas brancas transparentes com grampo
1 pasta transparente com canaleta
1 pasta polionda azul de 3 cm
1 cartão telado de 30 cm x 40 cm (com nome)
1 jogo pedagógico da faixa etária. Sugestões:
– jogo de leitura (letras, vogais, sílabas, palavras, alfabeto)
– quebra-cabeça de papelão grosso
 jogo de trilha ou percurso
– dominó (cores, formas, quantidades, animais, personagens,
numerais, profissões, letras)
– jogo de estratégia (conforme a faixa etária)
1 lancheira
1 toalhinha (lanche)
1 garrafa de água simples (com nome)
1 avental de tecido do Galois
Kit matemático em uma caixinha de plástico ou papelão:
– 100 palitos de picolé
– 3 dados
– 1 fita métrica
– 1 pacote pequeno de liga elástica
– 3 metros de elástico
1 estojo com os seguintes materiais:
– 2 lápis grafite pretos nº 2
– 1 borracha de tamanho médio
– 1 apontador com depósito
– 1 caixa de lápis de cor (12 cores)
– 1 tubo de cola branca (90 g)
– 1 tubo de cola bastão grande
Obs.: Sempre que houver necessidade, o material do estojo
deverá ser reposto pelos responsáveis.
Não será permitido o uso de caderno espiral.

OUTROS
4 cadernos de capa dura em brochura grandes e azuis (48 folhas)
1 caderno meia pauta de capa dura (40 folhas)
Obs.: sempre que houver necessidade o material da mochila deverá ser reposto pelos responsáveis.

MATERIAL PARA ATIVIDADES ARTÍSTICAS
Os materiais para atividades artísticas deverão ser entregues nos dias 28 e 29 de janeiro.
1 resma de papel A4
4 cartolinas (cores variadas)
1 bloco de papel criativo 120 g/m2 (8 cores)
1 caixa de lápis de cor (12 cores)
1 caixa de giz de cera (12 cores)
2 folhas de EVA lisas (marrom e verde)
2 folhas de EVA com lantejoulas (cores variadas)

2 pincéis de pelo chato (nº 10 e nº 14)
2 potes de tinta guache de 250 g (branca e lilás)
1 pote de massinha (500 g)
1 rolo de fita tafetá de 2 ou 3 cm de largura (qualquer cor)
3 gibis infantis (novos ou em bom estado)
10 sacos plásticos incolores e transparentes A4 (25 cm x 37 cm)
1 rolo de fita crepe de 24 mm x 50 m

Obs.: Solicitamos que os materiais sejam de excelente qualidade, a fim de alcançarmos os objetivos propostos para as atividades.

