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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR  —  2018 
1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Livros 

Material para o desenvolvimento das atividades de Educação Tecnológica (LEGO).  
ESTOJO DE MATERIAIS PROGRAMA ZET —ZOOM EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA. 

A licença de uso do 
programa é adquirida no 
ato da matrícula. 

 

DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA: Observar a utilização de dicionários com a nova ortografia. A família 
pode optar por qualquer dicionário. Se for necessário adquiri um novo, a escola sugere:  
 
DICIONÁRIO DIDÁTICO BÁSICO DA LÍNGUA PORTUGUESA para Ensino Fun damental I. Edições SM. (Para 
turmas de 1º ao 3º ano). 
 

VASCONCELOS, Adson. Aprender Juntos 
Português, 1º ano: Ensino Fundamental. 5. 
Ed. São Paulo: Edições SM, 2016. 

A aquisição destes materiais se dá através do portal da editora, 
com preços exclusivos para os alunos de nossa escola. Seguir as 
orientações do material de apoio da editora, fornecido junto a 

esta lista. 

 

APRENDER Juntos: Ciências, Geografia e 
História: 1º ano: ensino fundamental.  Obra 
coletiva concebida, desenvolvida e produzida 
por Edições SM. 5. Ed. São Paulo: Edições 
SM, 2016. 
BAQUÉS, Marian. Projeto Pensamento, 
Ação e Inteligência. São Paulo: Edições SM, 
2006. (Projeto PAI, 1).  
MELO, Luciana Renda B. de. Learning 
Together, 1º ano: ensino fundamental. São 
Paulo: Edições SM, 2016. 

 

LONGEN, Adilson. Projeto Jimboê 
Matemática: 1º ano. São Paulo: Editora do 
Brasil, 2014. (Coleção Projeto Jimboê). 
 
OBS: Este material é consumível, ou seja, o 
aluno pinta, recorta e cola elementos. Por 
esta razão, a escola não recomenda a 
utilização de livros usados, pois acarreta 
prejuízo pedagógico para o aluno. 

A aquisição deste material se dá através do portal da editora, com 
preços exclusivos para os alunos de nossa escola. 

1º) Deve-se acessar www.editoradobrasil.com.br/lojavirtual  
2º) Acessar sua conta e fazer seu cadastro.  
3º) Clicar no ícone ESCOLAS PARCEIRAS.  

4º) Insira o código promocional fornecido pela escola: 031L538. 

   
  
PARR, Todd. O Livro da Paz: Panda Books, 
2004. 

Este livro será utilizado no 1º semestre, a partir do mês de abril. 

GUIMARÃES, Telma . Bichodário: São 
Paulo: FTD, 2015. 

Este livro será utilizado no 2º semestre, a partir do mês de agosto. 

 
Lembre-se: Na mochila só colocar o necessário. O peso prejudica a coluna. O material escolar deverá ser 
trazido conforme orientações da professora na primeira semana de aula. Todo o material deve estar com o 
nome do aluno. 
CONTATOS E DÚVIDAS:      imilda@colegiomadreimilda.com.br  ou      www.colegiomadreimilda.com.br  
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1º ano Descrição OBS. 

03 Caderno grandes com pauta sem espiral de 48 páginas, capa dura  
01 Cadernos brochura pequenos com pauta de 96 folhas (para Inglês e Música)  
01 Tesoura sem ponta com nome (resistente, de preferência de aço inox)  
01 Caixa de lápis de cor 12 cores com nome  
01 Caixa de giz de cera curto 15 cores com nome  
03 Cola — tubo de 90g lavável  
05 Cola em bastão grande  
01 Régua 30 cm  
01 Estojo de canetas hidrocor fina 12 cores com nome  

01 
Estojo com 2 lápis (hexagonal ou triangular, com antiderrapante), borracha 
(branca e macia) e apontador (com depósito) 

 

OUTROS MATERIAIS PARA USO NA SÉRIE 
1º ano Descrição OBS. 

05 Copos plásticos descartáveis  
02 E.V.A. (folha)  
01 Fita crepe ou fita durex larga (rolo)  
50 Folhas de desenho A4  
03 Bloco de folhas de papel criativo color set (papel 120g; A4; tamanho ofício)  
02 Gibi adequado à faixa etária  
01 Toalha pequena de tecido ou de papel para o lanche  
01 Jogo pedagógico, de acordo com a faixa etária  
01 Manguito  
02 Massa de modelar a base de amido (pacote)  
01 Organizador 8.6 ℓ com medida 400x270x133  
50 Palitos de picolé  
40 Folhas de papel A3 120 gr  
30 Papel sulfite A4  
01 Pasta plástica polionda 20 mm  
01 Conjunto de pincel soft touch (nºs 12, 10, 6 e 2)  
01 Pote para água e um pano para limpar o pincel  
05 Prato de papelão pequeno  
10 Prendedores de roupa de madeira  
02 Revistas velhas para recorte  
04 Sacos plásticos grossos perfurados para trabalhos  
01 Tinta Guache têmpera (conjunto de seis cores)  
01 Camiseta adulto para pintura  
02 Caixas de lenço de papel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


