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LISTA DE MATERIAL – 1º ANO – 2019 

 
I. LIVROS DIDÁTICOS 
 
1.  LÍNGUA INGLESA. Student Book With Online Practice Pack (Brazil). Editora Oxford. 

Shine On 1. 9780194001212  
 
2.  MATEMÁTICA. PROJETO ÁPIS. Luiz Roberto Dante. Editora Ática. 1º ano. Edição: 3 
 
3.  LINGUA PORTUGUESA. PROJETO ÁPIS. Ana T. Borgatto, Terezinha Bertin e Vera 
Marchezi. Editora Ática. 1º ano.  Edição: 3 
 
4.  MI MUNDO Y YO.01. ESPANHOL PARA NIÑOS.  Maria de Los Ángeles & Jiménez 
Garcia. Editora Ática.  
 

II. LIVROS DE LITERATURA (leitura obrigatória) 
Cronograma de leituras:  

Fevereiro SEM FIM. MARILDA CASTANHA. EDITORA POSITIVO. (TODOS 
DEVEM ADQUIRIR) 

Março POESIA PELA CIDADANIA (ODETE RODRIGUES BARAÚNA) 
EDITORA SCIPIONE. (LIVRO QUE TODOS DEVEM ADQUIRIR 
PARA O 18º PROJETO DA LEITURA) 

Abril  Leitura de escolha livre 

Maio TALVEZ. GUIDO VON GENECHTEN. EDITORA POSITIVO. 
(TODOS DEVEM ADQUIRIR) 

Junho MARIA VAI COM AS OUTRAS. ANA MARIA MACHADO. 
EDITORA ÁTICA. 

Julho  Leitura de escolha livre 

Agosto Pomelo cresce. Ramona Bädescu. Editora Saraiva  

Setembro Leitura de escolha livre 

Outubro O recreio da bicharada. Luciana Garcia. Editora Saraiva. 

Novembro Leitura de escolha livre 
 

III. VENDA DOS LIVROS NA ESCOLA: Os livros didáticos e os livros de literatura serão 
vendidos na escola de acordo com o cronograma abaixo: 
31/01/2019 das 14h às 20h; 
01/02/2019 das 9h às 20h; 
02/02/2019 das 9h às 15h. 
IV LISTA DE MATERIAIS PARA USO INDIVIDUAL EM SALA DE AULA  
Acondicionar em um estojo: 01 apontador com lixeira, 04 lápis de escrever, 02 borrachas,02 
cola bastão, 01 tesoura com ponta redonda de lâminas em inox (observar que há tesoura especial 
para canhotos). 
03 cadernos grande brochura (capa dura) de 96 folhas nas cores amarelo, azul e vermelho 
03 cadernos brochura capa dura pequeno de 48 folhas Espanhol, Inglês e bichonário) 
300 folhas de ofício A4 (brancas) 

01 pacote de folhas A4 coloridas. 
02 caixas de massa de modelar de 6 cores 
01 régua de 30 cm 
01 bloco A4 para desenho.  
01 bloco canson escolar com folhas brancas 60K para atividades de arte. 
02 blocos canson escolar A4 - 32 folhas coloridas (contém oito cores) 
01 caixa de lápis de cor de madeira (12 cores) 
01 jogo de canetinhas (12 cores) 
01 caixa de cola colorida. 
01 caixa de giz pastel oleoso  
01 pote de guache (cor a critério). 
02 tubos (90g) de cola branca  
01 caixa de giz de cera (12 cores) 
01 pasta arquivo, capa preta com 150 plásticos. 
01 pasta de elástico (para levar os temas de casa). 
01 cola glitter (cor a critério). 
01 pote de purpurina (cor a critério da criança) 
01 pincel pelo chato nº 10 
01 pacote de palitos de picolé (sem cor)  
01 folha de EVA (cores variadas) 
01 folhas de papel dupla face (cores diferentes a critério) 
01 cartolina branca 
01 brinquedo (boneca, carrinho, ursinho, animais de plástico, etc.)  
01 jogo educativo envolvendo letras, sílabas, palavras e números (observar a qualidade do jogo, 
para que dure o ano todo). 
01 jogo de peças de blocos montar (apropriado para idade e de 100 ou mais peças a critério da 
família) 
01 brinquedo para a areia. 
01 camiseta usada - tamanho grande - para aulas de pintura 
01 pote de margarina vazio 
01 forma pequena de gelo  
02 panos usados para limpar pincéis 
02 revistas e 02 jornais para recortar 
01 caixa de camisa encapada com contact (cor a critério) com identificação para guardar o material 
individual do aluno. 
OBS.: Para evitar o desperdício de materiais a família poderá reaproveitar o que restou 
do ano anterior.  

V. IDENTIFICAÇÃO 
Todo o material deverá constar identificação da criança. Os livros, pastas e cadernos devem 
apresentar etiqueta na frente da capa com nome completo - 1º ano -  impreterivelmente. 

VI. CRONOGRAMA ESPECÍFICO 
05/02/2019: das 18h às 19h, entrega dos materiais para professoras em sala de aula. 
06/02/2019: às 19h, reunião de pais com a equipe gestora/pedagógica e professores. 

 

06/02/2019: 13h20min, início das aulas. 
 


