
 

 

 

LISTA DE MATERIAL – 2021 – 1º ANO– MEIO PERÍODO 

 

Avisos importantes:   

1)  Prezar pela simplicidade dos materiais.  

2)  Comprar apenas o solicitado, evitando excessos.  

3)  Evitar a compra de materiais de personagens, que são mais caros e não trazem qualquer  

benefício ao processo educativo das crianças.  

4)  Reaproveitar os materiais utilizados na série anterior e que estejam em bom estado.  

5)  Respeitar as medidas indicadas para os cadernos, lápis, pastas etc., pois tais indicações têm motivação 
pedagógica.  

6)  Durante o ano serão solicitados materiais de uso permanente para reposição, conforme a necessidade.  

7) A agenda anual será entregue no início do ano letivo.  

9)  Teremos um caderno personalizado que será adquirido no Colégio.  

10)  Identificar todo o material escolar, peças do uniforme e materiais de higiene com nome completo.  

11) Providenciar uma cópia autenticada da certidão de nascimento ou RG do estudante para uso nas aulas de 
campo ou saídas da escola. 

 

MATERIAIS DIVERSOS: 

1 Jogo de caneta hidrográfica 12 cores (ponta grossa);   

1 Caixa de giz de cera CURTOM 12 cores;  

1 Tesoura escolar sem ponta (gravar nome) – que seja resistente;  

2 Blocos creative paper – bloco com 32 folhas;   

1 Estojo escolar simples, contendo: 3 lápis grafite jumbo, 1 apontador, 1 borracha, 1 caixa de lápis de cor jumbo;   

2 Tubos de cola bastão de 40g;  

1 Cola líquida de 80g;  

1 Pasta polionda (3 cm);  

1 Pasta fina de plástico com elástico, para permanecer na mochila;  

1 Mochila escolar grande – que comporte a pasta polionda;  

1 Caderno de cartografia GRANDE, sem margem, 96 folhas;  

1 Caixa de cola colorida (4 CORES);  

2 Potinhos de gliter; 



 

 

2 Potinhos de lantejoula;  

4 Potes de massa de modelar, de 150 gramas;  

Forminhas e/ou instrumentos para brincar de massinha, como: rolinho, tesoura e outros;  

2 Revistas para recorte – cuidar para que não contenha conteúdo inapropriado à faixa etária;  

3 Gibis – não enviar Turma da Mônica Jovem;  

3 Revistas para colorir;  

1 Lupa de aumento portátil de vidro com cabo;  

1 Jogo de alfabeto móvel emborrachado, contendo 72 peças resistentes e de boa 
qualidade (1cm de espessura), em uma embalagem com zíper e identificado letra por 
letra;  

1 Jogo pedagógico de boa qualidade (Ex.: blocos de encaixe, memória, cara a cara, uno, mico, dominó, (100 
peças), boogle slam, ludo, trilha, lince, trunfo etc.);  

1 Jogo de material dourado 101 peças de madeira; 

1 kit brinquedo, por exemplo: cozinha, ferramenta, médico, salão de beleza, cientista, carrinhos, bonecas;  

1 Fantasia (usada);  

2 Livros de leitura para nossa biblioteca de sala, apropriado para a idade de 5 e 6 anos.  

1 camiseta – tamanho adulto – para as aulas de artes (com identificação).   

 

 

SUGESTÕES DE TÍTULOS DE LITERATURA INFANTIL

 

Eva Furnari   

Você troca?   

Não confunda   

Assim assado  

 

Ruth Rocha  

O menino que aprendeu a ver  

A rua do Marcelo  

Marcelo, Marmelo, Martelo  

 

Ilan Brenman  

Livro da confusão dos contos de fadas  

 

O que cabe dentro de um livro?  

A cicatriz  

 

Dulce Rangel  

Um amor de confusão  

 

Avelino Guedes  

Sanduíche da Maricota  

  

Mary e Eliardo França  



 

 

Bicho Papão  

 

Sônia Junqueira  

O macaco e a mola  

 

Audrey Wood  

A casa sonolenta  

A bruxa Salomé  

 

Tatiana Belinky  

O grande rabanete  

 

Angelita Glitz e Annete Swoboda  

O monstruoso segredo de Lili  

 

Cristiane Souza  

Dois chocolates para Joaquim 


