
 

  

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

01 Agenda do Colégio - uso obrigatório – será 

entregue no início das aulas 

01 Estojo grande, com três divisões e zíper, 

contendo: 01 Apontador com depósito; 01 

Borracha branca macia; 03 Lápis grafite 

triangular nº2, lápis de cor triangular (24 cores), 

01 Tesoura sem ponta Mundial, com o nome 

gravado. 

01 Estojo de 12 canetinhas hidrocor ponta grossa  

01 Pasta polipropileno com elástico (para lição de 

casa) – amarela 

01 Caderno brochurão, grande, capa dura azul - 

48 folhas – apenas para alunos novos 

02 Tubos de cola bastão 40g  

01 Foto 10 X 15 do aluno (para a capa do 

Portfólio) 

02 Caixas de lenço de papel com 100 unidades  

01 Fichário branco c/4 argolas ferragem lomba 60  

100 Saquinhos plásticos transparentes grossos 

com 4 furos (já colocados dentro do fichário 

branco)  

02 Pastas plásticas (incolor) com ferragem - para 

portfólios  

01 Bloco de papel timbrado com logotipo da 

escola (à venda na reprografia do colégio a partir 

do início das aulas) 

01 Caderno de Caligrafia personalizado com 

logotipo da escola (à venda na reprografia do 

colégio a partir do mês de agosto) 

03 Folhas de papel color set de qualquer cor 

01 Cartolina branca 

02 Folhas de papel cartão de qualquer cor 

 

02 Folhas de papel celofane transparente incolor 

01 Caneta permanente, ponta média, sendo nas 

cores: preta ou azul  

02 Canetas para tecido – cores variadas 

01 Bloco de papel Canson A4 – branco 

01 Bloco de papel Canson A3 - branco 

01 Bloco de papel criativo A4 – fluorescente 

01 Bloco de papel branco com borda colorida – 

Coleção Eco Cores Moldura (7 cores) - Novaprint 

01 pacote papel sulfite branco – 100 folhas 

01 Caixa de saquinhos tipo Zip Zap grande ou 10 

unidades 

01 Caixa de massinha de modelar com 12 cores 

01 Camiseta nova, lisa e sem estampa, cor clara, 

tamanho “do pai”. 

01 Metro de cordão encerado marrom ou preto 

(para confecção de colar) 

01 Caixa MDF cru – tamanho 10x10x5 cm 

01 Camiseta usada tamanho adulto ou um 

avental para pintura  

01 Pacote de 1 Kg de argila natural (macia) 

02 Pincéis nº2, nº14 

01 Metro de tecido de algodão cru liso 

01 Tubo de cola líquida 110g 

01 Pote de tinta para tecido 37ml – qualquer cor 

01 Pote de tinta acrílica para artesanato – 

qualquer cor 

50 Palitos de picolé 

 

1º ano EF Anos Iniciais 



 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

01 Gibi novo ou em condições de uso 
Revistas velhas para recorte 
 
 

LIVROS ADOTADOS 

MATEMÁTICA 

Coleção Projeto Presente - 1º ano  

Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis, 

Estela Milani  

São Paulo: Editora Moderna, 2019  

ISBN – 9788516119874 

 
PORTUGUÊS 

Coleção Projeto Presente - 1º ano  

Autores: Débora Vaz, Elody Nunes Moraes e 

Rosângela Veliago.  

São Paulo: Editora Moderna, 2019 

ISBN - 9788516119270  

 

CIÊNCIAS, HISTÓRIA e GEOGRAFIA 

Coleção Projeto Presente: História/Geografia - 

1º ano 

Autores: Ricardo Dreguer, Cássia Marconi, 

Neuza Sanchez Guelli e Cintia Nigro  

São Paulo: Editora Moderna, 2019  

ISBN  9788516119379 

 

INGLÊS  

Super Seek and Find 1 

Autora: Lucy Crichton, Ceres Lobeto e Sarah 

Elizabeth Sprague  

Editora: Macmillan 

2ª Edição, 2018 

ISBN: 978855110029-5 

 

MÚSICA 

01 Flauta doce Yamaha Soprano Germânica 
 

Livro: Musicalização 

Autora: Lilia Rosa 

Editora: Irmãos Vitale 

ISBN: 9788574072487 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

É obrigatório o uso do tênis, da camiseta da 

escola e da calça para atividade física (moletom, 

cotton ou suplex etc.)  

 
PARADIDÁTICOS 

 
1º título: Direitos do Pequeno Leitor 

Autora: Odilon Moraes e Patricia Auerbach 

Editora: Companhia das Letrinhas 

ISBN: 9788574067216 

 

 

2° título: Cada Bicho tem seu canto 

Autor: Laís de Almeida Cardoso 

Editora: Volta e Meia Ltda, 2017, 1ª Edição 

ISBN: 9788565746465 

 

3° título: O Reizinho Mandão 

Autor: Ruth Rocha 

Editora: Salamandra 

ISBN: 9788516089238 

 
USO OBRIGATÓRIO  
 

Uniforme: é obrigatório, desde o primeiro dia de 

aula, com identificação em todas as peças e 

tênis. Recomendamos o uso de tênis 

diariamente. 

 
 ORIENTAÇÕES: 

a. Todo o material individual deve estar 

identificado com o nome do aluno. A etiqueta 

deverá ser colada na capa dos livros e agenda. 

b. Alguns itens deverão ser repostos durante o 

ano, conforme a necessidade. 

c. Materiais diferenciados, caracterização de 

Festa Junina, Gincana e outros, serão solicitados 

de acordo com a necessidade, no decorrer do 

ano letivo. 

d. Ingredientes para culinária, materiais 

diferenciados (sucata) e caracterização de Festa 

Junina, Sarau e outros, serão solicitados de 

acordo com a necessidade, no decorrer do ano 

letivo. 

e. Em alguns itens desta lista, apresentamos 

“marca” apenas como referência de identificação 

o que não impede que sejam adquiridos produtos 

similares. 



 

   

     


