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Lista de Material Escolar 2018
1º Ano do Ensino Fundamental

MATERIAL DE USO DIÁRIO:
caixa de lápis de cor grande com 12 cores
caixa de hidrocor fino com 12 cores
1 jogo didático (de acordo com a faixa
etária)
lápis preto
borracha
apontador
Material Dourado (individual, de madeira,
com o nome do aluno)
2 tubos de cola POLAR (1 de 90g e 1 de 50g)
tesoura pequena sem ponta (gravar o
nome do aluno)
1 pasta verde polionda ½ ofício com
elástico
1 pasta verde polionda 2cm grande com
elástico
régua de 30cm
calculadora simples
CADERNOS:
1 caderno costurado grande de capa dura
verde (96 folhas).
2 cadernos costurados pequenos de pauta
simples, capa dura verde (48 folhas).

LIVROS:
Ensino Fundamental – 1º ano - Sistema de
Ensino/ SER – Abril Educação.
Gramática: Marcha Criança – Ensino
Fundamental – 1º Ano (Maria Teresa, Maria
Elisabete e Armando Coelho) – Ed. Scipione.
Caligrafia: Marcha Criança – Ensino
Fundamental – 1º Ano (Maria Teresa e
Armando Coelho) – Ed. Scipione.
Religião: Perto de mim 1 – Org: Edições SM.
Extraclasse:
Tem uma janela na minha boca – Biandina
Franco e José Carlos Lollo – Ed.
Salamandra.
O título do 2º livro extraclasse encontra-se
grampeado, em anexo, pois fará parte do
rodízio de livros (com o objetivo de os
alunos lerem um maior número de livros).
EDUCAÇÃO FÍSICA:
1 garrafinha de plástico (para água).
MÚSICA:
Livro: Trilha da música – Cecília Cavalieri
França – Fino Traço Editora. (Será usado
também no 2º ano).
1 pasta plástica verde de 2cm grande com
elástico (com o nome do aluno).
OBSERVAÇÕES:
A agenda será entregue no primeiro dia de
aula.
Etiquetar todo o material de uso diário.
Os cadernos e os livros didáticos devem ser
etiquetados na capa. Os livros extraclasse
devem ser etiquetados na contracapa e
entregues à professora no primeiro dia de
aula.

Será necessário sempre trazer na mochila

um kit de higiene pessoal e uniforme extra
para a aula de Educação Física.

