
 

 

 

• Língua Portuguesa – Marcha Criança – 1º ano –Maria Teresa Marsico/ Maria Elisabete 

Martins Antunes / Armando Coelho de Carvalho Neto - 4ª Edição – Editora Scipione.2019 

• Ciências – Marcha Criança 1º ano – Maria Teresa Marsico / Maria Elisabete Martins Antunes / 

Armando Coelho de Carvalho Neto. 4º edição. Editora Scipione.2019 

• Matemática – Marcha Criança 1º ano – Maria Teresa Marsico / Maria Elisabete Martins Antunes / 

Armando Coelho de Carvalho Neto. 4º edição. Editora Scipione.2019 

• História e Geografia – Marcha Criança 1ºano – Maria Teresa Marsico / Maria Elisabete Martins 

Antunes / Armando Coelho de Carvalho Neto. 3º edição. Editora Scipione. 2019 

Religião – Crescer com alegria e fé – 1º ano – Nova Edição – 2017. Ednilce Duran / Glair Arruda. 

FTD3 

• Kit Aluno Mind Lab – Mente Inovadora – 6 anos. 

• Venda do Kit Aluno Mind Lab: meukit.mindlab.com.br. Retirar código de acesso na secretaria 

do colégio. 

 

OBSERVAÇÃO 

•  Inglês: Programa Bilíngue – INTERNATIONAL SCHOOL* (Material sem ônus para o aluno) 

           MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO 

 
01 caderno quadriculado 1cm x 1cm – Brochura 
capa dura- (96 folhas) Matemática  

  01 pincel batedor 

01 caderno grande pautado capa dura (96 folhas) 
Cor Vermelho Português  

  01 rolinho de pintura para acabamento - mini 

  01 Pasta catálogo 50 plásticos Cor preta- Projeto 
Literário  

01 caixa de giz de cera grosso–multicultural  

02 gibis 01 revista de palavras cruzadas - infantil 

02 pastas de plástico polionda grossa, com elástico, 
nas cores amarela e vermelha 

01 jaleco branco de manga comprida – para o 
laboratório de ciências 

  03 pincéis nº 0 / nº 2 / nº 16 02 pastas com grampos 

           ESTOJO INDIVIDUAL DO ALUNO 

06 lápis preto 

02 borrachas brancas macias 

01 apontador com depósito 

01 tesoura de ponta redonda, nome gravado  

02 caixas de lápis de cor com 12 cores 

01 conjunto de canetinhas hidrocor – 12 cores 

02 colas bastão 

01 jogo pedagógico sílabas / Construção de palavras - Loto Leitura 

           

 

           MATERIAL INDIVIDUAL (a ser utilizado durante o ano letivo) 
 04 refis de cola quente – fino - grosso  01 caixa de cola colorida 

 03 folhas de cartolina branca  02 vidros de cola branca – 110 ml 

 04 folhas de papel chambril   01 rolo de fita dupla face 
 

02 folhas de papel pardo  04 folhas de cartolina dupla face  - verde - amarela 

  
    

  

  

        

      1 º ano   

2021 
LISTA DE MATERIAL - ENSINO FUNDAMENTAL 

 



 03 blocos de papel colorido 120g/m2 – 320mm x 
235mm 

 01 folha de papel panamá – fino 

 04 folhas de EVA – liso – verde – preto – vermelho- 
azul 

 02 potes de tinta guache – 250 ml – branco - preto 

 02 folhas de EVA com glitter – prata - dourado  01 pote de massa de modelar de 500g 

 01 rolo de fita crepe marrom 

 01 bloco de cartolina A4 – branco 

 

Caixa Matemática – USO INDIVIDUAL (a ser utilizado durante o ano letivo) 

 

 Caixa plástica transparente, organizadora, 6 litros contendo: 

 
1 fita métrica 

2 dados 

30 liguinhas de elástico 

200 palitos de picolé (50 vermelhos, 50 verdes e 50 amarelos) 

5 fichas plastificadas de cada número: 0 a 9 (tamanho de carta de baralho)  

30 tampinhas de garrafa pet  

1 relógio despertador pequeno 

1 Material dourado de madeira (caixa individual)  

 

INFORMAÇÕES 

 

O estojo escolar, bem como todos os itens, deverá estar identificado e vir na mochila do aluno.  
Todos esses materiais deverão ser repostos pela família, ao longo do ano letivo, quando se fizer 
necessário. Os livros deverão ser encapados com papel adesivo, etiquetados e identificados. 
Entregar estojo, livros e cadernos no primeiro dia de aula para a professora. 

 

      Os livros de Literaturas serão solicitados no início do ano letivo. 

 

 

• Início do ano letivo: 01/02/2021 

• Início do integral: 08/02/2021 

• Entrega de material: 26/01/2021 até 04/02/2021 

• Horários: Matutino - 8h às 11h30 

Vespertino - 14h às 16h30 

   


