
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2022

1° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I

“Ajudamos as pessoas a desenvolver a consciência comunitária, a descobrir o valor e as exigências do
viver e trabalhar com os outros, cultivando especialmente algumas atitudes e experiências (...).”

NMPE – 83 (Nosso Modo Próprio de Educar - Documento Oficial das Filhas de Jesus)

INFORMAÇÕES GERAIS:

Dia 24/01 – REUNIÃO DE PAIS - Horário : das 15h30 às 17h

❖ Nesse dia, a família deverá informar, por escrito, como será o retorno da criança
para casa: transporte escolar, portão da rua Cristóvão Colombo ou Expresso I.

❖ Pedimos que compareça apenas um responsável por família para evitarmos
aglomeração.

Dia 25/01 - Início das aulas no horário regular: das 12h40 às 17h25

CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE MATERIAIS:

Dia 24/01 – Materiais de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e
Geografia, Ensino Religioso, materiais de uso constante e programa bilíngue.

Dia 25/01 – Materiais de uso diário.

ORIENTAÇÕES:

a) Os livros devem ser encapados e todo o material deve ser etiquetado com o nome
do aluno, em local bem visível, COM LETRA DE FORMA MAIÚSCULA NA CAPA DO
LIVRO;

b) Todo material do ano anterior, que estiver em bom estado, poderá ser aproveitado;

c) Livros literários e outros materiais de papelaria serão solicitados durante o
ano letivo.

LÍNGUA PORTUGUESA

Livro: Português: linguagens 1º ano; Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar
Magalhães  – Editora Atual -  7ª edição, ISBN: 9788557691872;

Livro literário: Para que serve um livro?; Autora Chloé Legeay - Editora Pulo do gato -
ISBN: 978-85-64974-03-6;

Livro literário: O Segredo de Anton; Autor Olé Konnecke – Editora WMF Martins Fontes
-  ISBN: 9788578273309;



- 01 caderno brochura, com linhas, capa dura, com 96fls, 56g/m², tamanho: 200mm X
275mm;

- 01 pasta plástica, com elástico, tamanho ofício, de 2 cm;

- 02 gibis infantis;

- 02 livros de histórias infantis (apropriados para início da alfabetização);

- 03 fotos 3X4 da criança;

- 02 revista (apropriada para pesquisa escolar);

- 02 revistas ou livros para colorir;

- 02 revistas para alfabetização (contendo atividades de caça-palavras, jogos dos erros,
labirintos, entre outros).

MATEMÁTICA

Livro: Projeto Presente Matemática  1  - Autores: Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis
Editora Moderna - 5ª edição, ISBN: 9788516119874 (acompanha envelope de material
complementar). Aquisição exclusivamante pelo site: https://loja.moderna.com.br/
Código PIN: BUBQA2

- 01 caderno universitário quadriculado 1cm x 1 cm, capa dura, com 96fls, tamanho:
200mm X 275mm.

CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA

- 01 Caderno de cartografia, capa dura, com 50fls, 150g/m², A4, tamanho: 305mm x
210mm;

- 01 foto 10x15, da criança com a família, recente (horizontal).

ENSINO RELIGIOSO

Livro: Semear juntos 1, Autores: Mar Sánchez Sánchez, Hortensia Muñoz Castellanos
Edições SM - 2ª edição, ISBN: 9786557440308.

MATERIAIS DE USO CONSTANTE - Estes materiais permanecerão em sala de aula.

- 01 bandeja plástica retangular, tamanho 34,9 X 28,9 X 7,5, de 5,5L;

- 01 caixa de lápis de cera, com corpo de madeira, 12 cores e apontador próprio;

- 03 caixas de massa de modelar com 12 cores, (base de amido - 1 será usada em
Arte);

- 01 caixa com 6 cores de pintura a dedo, 30ml;

- 01 estojo de cola glitter, 6 cores, 23g cada;

- 01 estojo de cola colorida, 6 cores, 23g cada;

- 05 botões coloridos, tamanho médio;

- 05 botões coloridos, tamanho grande;

https://loja.moderna.com.br/


- 15 sacos plásticos  grossos, sem furos, tamanho A4;

- 15  sacos plásticos  grossos, sem furos, tamanho A3;

- 01 bloco colorido Criativo A4 80g, 32 folhas;

- 01 folha de papel camurça na cor preta;

- 01 folha de papel laminado (cores variadas);

- 01 rolo de papel crepom (cores variadas);

- 01 pacote de forminha para doce com 100 unidades;

- 100 folhas de papel sulfite branco, tamanho A4;

- 01 baldinho de areia com pá, resistente e simples; (poderá ser o mesmo utilizado no
Infantil 2);

- 01 camiseta, manga curta (usada), para atividades com tinta (dois números maiores
que o da criança);

MATERIAL DE USO DIÁRIO (todo material deverá estar identificado individualmente)

- 01 tubo de cola líquida branca de 35g;

- 01 agenda escolar 2022 (agenda diária);

- 02 colas bastão de 20g;

- 01 estojo triplo CONTENDO:

● 02 borrachas;
● 01 apontador simples, com depósito;
● 04 lápis grafites triangulares;
● 01 régua de 15 cm, transparente;
● 01 tesoura sem ponta;
● 01 caixa de lápis de cor, formato triangular fino, com 24 cores;
● 01 estojo de caneta hidrocor fina, com 12 cores.

PROGRAMA BILÍNGUE
Livros:
Power Up Start Smart Pupil's Book - ISBN 9781108713580
Power Up Start Smart - Activity Book - ISBN 9781108713627
Autores: Caroline Nixon and Michael Tomlinson
Editora Cambridge University Press

- 01 caderno de desenho tamanho A4 com 50 folhas, espiral.

MATERIAL DE ARTE - (LEVAR SOMENTE NO DIA QUE SERÁ MARCADO PARA 1a AULA
DE ARTE)

Pensando nos cuidados necessários com a higiene, os materiais de arte serão de uso
individual.
- Pasta polionda, larga, 55mm contendo:

● 1 régua de 20 cm;
● 1 caneta permanente preta;



● 1 pincel chato nº 6;
● 1 pincel chato nº 8;
● 1 estojo de aquarela;
● 1 paninho para limpeza dos pincéis;
● 50 folhas de papel sulfite 40 tamanho A4;
● 1 pacote de papel colorido (12 cores) color set A4.

Obs: O ALUNO DEVERÁ LEVAR A PASTA NO DIA DA AULA DE ARTE BEM COMO
OS ESTOJOS DE USO DIÁRIO.


