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MATERIAIS (Identificados com o nome da criança) – Cor dos materiais: ..................................................... 
 
MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL: 
 

 1 caderno de desenho tamanho grande- Sugestão: “Meu primeiro Canson- Cartografia e desenho”,    A4- 
com 40 folhas 

 1 caderno grande espiral (96 folhas) com capa dura 

 1 tesoura sem ponta  

 2 borrachas macias (branca) 

 1 apontador com reservatório  

 2 lápis apontados  

 1 caixa de lápis de cor  

 1 caixa de giz de cera, tipo curton 

 1 jogo de canetinhas hidrocor 

 1 tubo de cola branca (90g)  

 1 tubo de cola bastão grande 

 1 pasta para folhas de ofício, com elástico  

 1 Gibi ( histórias em quadrinho) 

 1 Varal das Letras – Editora Moderna  

 1 camiseta, camisa (usada), ou avental para Artes 

 1 toalhinha para secar as mãos – hora do lanche  

 1 jogo de Material Dourado, individual  

MATERIAL PARA USO COLETIVO: 
 

 1 pacote com letras - ALFABETO de E.V.A 

 2 pacotes de figuras de E.V.A 

 2 folhas de E.V.A sem gliter  

 2 folhas de E.V.A com gliter 

 2 metros de TNT 

 1 folha de papel crepom  

 1 folha de papel laminado  

 1 pacote de papel Color Set Cards- colorido/sortido (120g) 

 50 folhas de A3 – 120g  

 1 pacote de folhas A4 – 120g, com 50 folhas  

 2 bastões de cola quente, um fino e um grosso 

 5 envelopes de papel pardo, tamanho A4  

 20 sacos plásticos, resistentes, tamanho A4 

 (  )1 rolo de fita parda, opaca e larga OU (  )1 rolo de fita adesiva larga 

 (  ) 1 pacote de copo descartável OU (  ) 1 pacote de colher descartável. 

 2 pacotes de prato descartável de papelão.  

 2 cola gliter  

 1 caixa de cola colorida – 6 cores  

 3 caixas de massinha de modelar  

 1 pacote de lantejoulas  

 1 pacote de palito de picolé  

 1 pacote de prendedores de roupa de madeira  

 (  ) 1 Jogo OU (  ) Brinquedo  

 1 pacote de perfex  
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OBRAS LITERÁRIAS DE AQUISIÇÃO OBRIGATÓRIA 
 
1º Literatura: 

Título: A caixa de Jéssica 
Autor: Peter Carnavas 
Editora: FTD 
Sinopse: “Jéssica está se preparando para seu primeiro dia de aula. Conseguirá fazer amigos ou se sentirá 
sozinha? Depois de muito pensar, experimentou algumas maneiras de fazer amizade na escola: levou sua 
caixa e, de dentro dela, tirou seu ursinho, bolinhos para os colegas comerem, sua cachorrinha para brincar 
com eles. Mas nada foi muito eficaz. Até que, de dentro de sua caixa, surgiu algo muito especial. Leia e 
descubra!” 
 

2º Literatura:  
Título: É assim que eu sou- coleção Descobrindo a Natureza  
Autor: Pierre Winters 
Editora: Brinque- Book 
Sinopse: “ Você quer saber tudo sobre seu corpo por dentro e por fora? Aqui, você terá muitas informações 
sobre as partes dos seu corpo. Onde fica o nariz? O que fazemos com a boca, com os olhos e os ouvidos? O 
que podemos fazer com os braços e com as pernas? Para essas e muitas outras dúvidas, você terá 
respostas. Neste livro há abas com muitas informações sobre nosso corpo, assim você poderá se 
transforamar num verdadeiro sabe-tudo.” 
 

LIVROS DIDÁTICOS DE AQUISIÇÃO OBRIGATÓRIA 
 
UNOi Educação (compra através do site unoieducacao.com) – Acesso às plataformas 

 Livro de Matemática 

 Livro Trajetoi 
1º ano do Ensino Fundamental 

 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 
No primeiro dia de aula, trazer somente o caderno de desenho e o estojo com os materiais de estojo, cola 
bastão e tesoura. Os materiais com (*), identificados com o nome do aluno, deverão ser entregues na 1º 
semana de aula, no dia combinado com a professora, através da agenda, ficando guardados na escola. Os 
demais deverão ser trazidos diariamente na mochila. 
Todos os materiais, inclusive o uniforme de uso completo e obrigatório, deverão estar com a identificação do 
aluno. 
 

 
 

 


