
 
 

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

Para o pleno desenvolvimento do aluno(a), é indispensável a utilização de todo o material 

necessário às atividades educacionais diárias, como material didático e outros. 

MATERIAIS INDIVIDUAIS: 

02 revistas em quadrinhos (novas); 

01 revista para recorte; 

01 caixa de giz de cera (Curton); 

02 tubos de cola escolar de 90g (um para 

permanecer em sala de aula); 

01 caixa de lápis de cor; 

01 conjunto de pincéis atômicos (12 cores); 

01 caderno tipo brochurão, com capa dura e 

pauta, 96 folhas (Tarefas em sala de aula); 

01 caderno tipo brochurão, com pautas 

numeradas para alfabetização, 48 folhas 

(Alibombom);  

01 caderno tipo brochurão, capa dura e com 

pauta, 60 folhas (Literatura);  

01 caderno tipo brochurão, com pauta, 48 

folhas (Ensino Religioso); 

01 pasta catálogo com 20 plásticos 

(Filosofia); 

01 tesoura sem ponta; 

Fone de ouvido; 

01 pacote de papel criativo lumi; 

01 pacote com palitos de picolé coloridos; 

01 pote de massinha (Uti Guti); 

01 fita métrica; 

01 estojo com 02 lápis, borracha, apontador; 

Guardanapo de pano com nome para uso 

diário; 

01 escova de dentes e um creme dental para 

uso diário;  

02 brinquedos (jogos de encaixe, carrinhos, 

bonecas, quebra-cabeça, etc.) 

Agenda escolar. 

OBSERVAÇÕES: 
 Os cadernos deverão ser encapados e etiquetados com o nome da criança.  

 Todo material individual deverá ser etiquetado com letra manuscrita maiúscula. 

 O material deverá ser entregue na 1ª Semana Letiva, dentro de uma sacola, para posterior 

organização da professora.  

 Todas as peças do uniforme deverão conter o nome do (a) aluno (a), no seu interior, bem legível. 

 Os títulos das obras literárias estarão disponíveis no ato da matrícula. 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE SEGURANÇA: 
 3 máscaras nas cores: branca, laranja e azul, embaladas em saco plástico; 

 1 saco plástico para colocar as máscaras usadas; 

 1 garrafinha d’água ou copo individual. 

BIBLIOTECA CIRCULANTE: 
O objetivo do projeto é suscitar nos(as) alunos(as) o prazer pela leitura, dando a eles a 

oportunidade de conhecer histórias variadas de diferentes autores ao longo do ano letivo. Você 

deverá solicitar o nome da obra literária, ligando para o colégio, no horário de 8 às 12 horas. 

 


