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1o ano

MATERIAL ESCOLAR – 1º Ano – 2022
LIVROS
PORTUGUÊS (É OBRIGATÓRIA A AQUISIÇÃO DOS 2 LIVROS, CONFORME ABAIXO)
 Exercitando minha caligrafia / Regina Nogueira / 1o ano / 5a edição, 2020 – Edição reformulada / Editora Construir.
 Viver valores (BNCC) / Ed. Construir / Maria Amélia Vieira / Rute de Souza Galvão.
LITERATURA INFANTIL
 Os livros paradidáticos serão indicados durante o ano letivo.
ARTE
 O sabor da arte 1o ano / Andrea Silva Torres / Tânia Reinaux Ferraz de Mello / Editora Construir / BNCC / 4ª Edição.
MATEMÁTICA
 Matemática 1º ano – Ênio Silveira / Cláudio Marques / Ed. Moderna / 5ª Edição / BNCC.
 Caderno de atividades / 1º ano – Ênio Silveira / Claudio Marques / Ed. Moderna / BNCC.
HISTÓRIA
 Historiando / História / 1o ano / Ensino Fundamental / Zélia Wanderley Dantas / Editora Construir / BNCC / 4ª Edição.
GEOGRAFIA
 Viver valores (BNCC) / Maria Amélia Vieira / Rute de Souza Galvão / 1ª Edição / Editora Construir.
CIÊNCIAS
 Viver valores / 1º ano / Maria Amélia Vieira / Rute de Souza Galvão / Editora Construir / BNCC.
INGLÊS
 Coleção Cool Kids 1 (2 Livros: Student’s book + work book) / Second Edition / Gabriela Zapiain – Silvia Zapiain / Editora Richmond.
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
 Oficina das finanças / Oficina das finanças na escola / Volume 1 / 3ª Edição 2021 / Carolina Simões Lopes Ligocki / Silvana Maria Silva Lunes
Editora FTD.
 O que faz seu coração cantar? / Oficina das finanças / Juliana Matos / Editora FTD
(PLANO DE EXECUÇÃO)
MATERIAL INDIVIDUAL (PERMANECER COM ALUNO)
MATERIAL INDIVIDUAL (PERMANECER NA ESCOLA)
01 – Estojo completo (06 lápis pretos nº 2; 04 borrachas macias; 01 – Chamequinho de 100 folhas – A4 colorida – (utilizado em diversas
atividades em sala e tarefa de casa).
apontador; caixa de lápis de cor Caras & Cores – desenvolvido para 02 – Potes
grandes de massa de modelar – (utilizados desenvolver
trabalhar adversidade).
coordenação motora fina).
02
–
Folhas
de E.V.A glitter – (utilizadas para trabalhos diversos).
02 – Caixas de giz de cera – (utilizada nas atividades de artes plásticas).
01 – Tesoura sem ponta – (utilizada para trabalhar a coordenação 02 – Pastas com 50 plásticos para Educação Financeira e Inglês.
02 – Pacotes de lantejoulas grandes – (utilizado para desenvolver trabalhos
motora).
de artes plásticas).
01 – Caixa de canetinha ponta grossa – (utilizada para aulas diversas).
02 – Colas bastão grandes – (utilizadas em trabalhos de colagem).
01 – Show color tinta guache com pincel – (utilizado para aulas diversas). 02 – Blocos coloridos criativo com 32 fls. – A4 – (utilizados para desenvolver
trabalhos de artes plásticas).
02 – Colas líquidas – 225 g.
01 – Caderno para Momento Literário – 96 fls. – (utilizado para produção de
01 – Material dourado – (utilizado nas aulas de Matemática).
texto).
02 – Cadernos criativos, capa mais resistente, cantos arredondados e espiral
flexível (utilizados para aulas de Português e Matemática).
01 – Caderno para desenho, sem pauta, tamanho ofício, 96 folhas (sem folha de
seda – Utilizado para aula de Arte).
01 – Pacote 100 g de botões (tamanhos diversificados – utilizado para
desenvolver trabalhos de Arte).
01 – Tinta acrílica – 250 ml (utilizado para aula de Arte).
01 – Cartolina camurçada (utilizado para trabalhos diversos).
01 – Cola isopor – 120 g (utilizado para trabalhos diversos)..

Observações:
 O material individual deverá ser etiquetado com nome do aluno e ano (série).
 Todas as peças do uniforme e os livros deverão estar marcados com o nome do aluno.
 Os uniformes são produzidos pela Sasse Uniformes. Os valores estão disponíveis no site da empresa:
www.sasseuniformes.com.br. Disponíveis a partir de 2022.

 O material individual, livros e cadernos do 1o e 2o ano, que permanecerá na Escola, deverá ser entregue para as
professoras nas respectivas salas de aula (identificados com o nome do aluno).
ENTREGA DO MATERIAL NA ESCOLA, DATAS:
27/01/2022  MATUTINO: 08H ÀS 11H30 - VESPERTINO: 14H ÀS 16H30
 O uso do tênis preto e meias brancas é imprescindível, pois compõem o uniforme da escola.
** PREVISÃO INÍCIO DAS AULAS: 31/01/2022 **
LISTA DE MATERIAL 2022 - FUNDAMENTAL I.DOCX.ISDOC

