
 
 
 

LISTA DE MATERIAL – 1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL - 2019 
 

  
 
 

Coleção Aprender Juntos (AJ) 
 

AJ Matemática 1 (LA) – ED 2016 – ISBN- 9788541814720 
Caderno Ler e Escrever Matemática 1 (LA) – ISBN 9788541807517 
Edição Atualizada – Ed. SM  
 

AJ Língua Portuguesa 1 (LA) - ED 2016 – ISBN 9788541814928 
Caderno Ler e Escrever 1  L. Portuguesa (LA) – ISBN 9788541807463 
Edição Atualizada – Ed. SM  
 
AJ Ciências/Geografia/História 1 (LA) – ED 2016 – 5ª ED 
Edição Atualizada – Ed. SM – ISBN 9788541814201 
 
AJ Inglês Learning Together 1 
Edição Atualizada – Ed. SM – ISBN 9788541815185 
 
 
OBS.:  - Vendas pelo site: www.smdireto.com.br (com 15% de desconto). 
            - Os livros poderão ser adquiridos através do site: www.smdireto.com.br: 

 Compras até 21/12/2018 – pagamento em até 10 vezes e poderão ser retirados no 
Colégio a partir de 11/01/2019, mediante a apresentação do comprovante de pagamento. 

 Compras até 11/01/2019 - pagamento em até 7 vezes e poderão ser retirados no 
Colégio a partir de 25/01/2019, mediante a apresentação do comprovante de pagamento.  

 
Paradidático:  
Listas Fabulosas – Eva Furnari – Editora Moderna - ISBN: 9788516084486 

 

 
 
 
01 bloco Criativo com 32 folhas em 08 cores Romitec 
01 bloco de papel Canson ( tamanho A4) 
01 bloco de papel Canson ( tamanho A3) 

01 folha de papel color set  
01 bloco 07 cores com moldura 110g/m2 com 35 folhas 
01 bloco textura visual 7 cores 180g/m2 com 36 folhas 
01 caixa de lápis de cor (com nome em cada lápis) 
01 caixa de giz de cera (com nome em cada giz) 
01 pote de massa de modelar 250gr 
01 estojo de canetas hidrocor – ponta grossa 
01 estojo com 02 lápis pretos nº 2, 01 borracha macia e 01 apontador com depósito – Obs.: No estojo, também ficarão os 
lápis de cor. 
02 tubos grandes de cola bastão  
01 tubo grande de cola branca  
01 tesoura sem ponta (com o nome gravado) 
02 pastas finas de plástico com elástico – transparente ou qualquer cor (lição de casa/música) 
01 brochurão de capa dura – 100 folhas (trazer encapado com papel pardo liso) 
10 plásticos grossos (tamanho ofício) 
01 caixa polionda vermelha (tamanho de caixa de sapato) 
01 régua de 20 cm 
02 folhas de papel pardo 
01 folha de EVA com gliter 
 

LIVROS 

PAPELARIA 

http://www.smdireto.com.br/
http://www.smdireto.com.br/


 
 

 
 
01 pasta com plásticos 
 

 
 

01 tela para pintura no tamanho 20 cm x 30 cm 
01 tinta gliter (bisnaga) 
01 caixa de guache de 12 cores (com nome em cada pote) 
01 pincel nº 08 (chato) 
01 pincel nº 20 (chato) 
01 pincel nº 0 (fino) 
01 avental de plástico ou camiseta para as aulas de Arte (com nome) 
01 copo de requeijão para aula de Arte (plástico) 
01 pano (retalho) para secar pincel/tinta 
01 caixa de cola colorida (bisnaga) 
01 rolinho pequeno 
01 pacote de palito de sorvete colorido 
 

 
 

Enviar, todos os dias, uma muda de roupa limpa (calcinha/cueca; bermuda/calça; camiseta e, se necessário, 
casaco) que esteja de acordo com o clima para eventuais trocas. 
  

 
 

01 toalha de mão (com nome) 
01 escova de dente com caixinha ou protetor  
01 creme dental 
  
 

 
01 esteira pequena de praia para uso pessoal 
03 revistas para recorte com imagens apropriadas para o trabalho 
 
 
 
 
  

 
1- Siga rigorosamente as medidas e especificações do material. 
2- Com exceção dos papéis e sacos plásticos, todo material escolar deverá ter o nome do(a) aluno(a), 

inclusive as peças do uniforme. Essa prática auxilia na identificação dos objetos perdidos. 
3- Enviar, todos os dias, dentro da lancheira, uma toalhinha de mão com nome para ser utilizada no 

lanche. Essa toalhinha deverá ser higienizada diariamente em casa. 
4- O material de higiene permanecerá na mochila e deverá ser organizado pelos responsáveis. 
5- No primeiro dia de aula, o(a) aluno(a ) deverá levar para a escola a mochila com muda de roupa, o 

material de higiene e o estojo. O restante do material deve ser entregue a professora em uma sacola 
no primeiro dia de aula. Durante as primeiras semanas de aula, a professora pedirá os livros através 
de bilhetes na agenda escolar. 

6- Durante o ano, solicitaremos outros materiais de acordo com os projetos que serão desenvolvidos 
(alimentos para a realização de práticas culinárias, sucatas, taxas para eventos culturais extras ou 
excursões). 

 

Reunião de Pais – 23/01/19 (4ª feira) - Alunos novos do Ens. Fundamental – 18h30min    
Reunião de Pais – 23/01/19 (4ª feira) - Demais alunos do Ens. Fundamental – 19h 
Início das aulas – 28/01/19  (2ª feira) 

 

MATERIAL PARA ARTE 
 

OBSERVAÇÕES 
 

HIGIENE 
 

DIVERSOS 
 

NA MALA 
 

Colocar em um estojo plástico 
pequeno 
 

Colocar na caixa 
poliondas vermelha 

MATERIAL PARA MÚSICA 


