
               Lista de Materiais 2022 

   

Materiais: 

01 pacote de folhas A3 coloridas 120g – 20 unid.; 
10 folhas brancas A3 – 180g; 

20 folhas brancas A4 – 75g; 

30 folhas brancas A4 – 180g; 
10 folhas brancas de papel couchê A4 – 180g;  

05 folhas de papel kraft A4 – 180g; 
02 folhas de papel vegetal A4;  

01 folha de transparência A4;  
02 potes (150g) massa de modelar Soft;  

01 pincel chato nº 6;   

01 pincel chato nº 14; 
01 pacote de palitos de picolé (100 unid);  

20 atilhos de látex;   
01 aquarela em pastilhas 12 cores;  

01 caixa de tinta têmpera guache 12 cores;  

01 caixa marcador de vidro (Window Pen) 6 cores;  
02 canetas marcador permanente (1 preta e 1 

colorida);  
02 revistas em quadrinhos (Turma da Mônica);  

01 revista de passatempo (Picolé);  
02 revistas usadas (para recortes);  

02 encartes de supermercado; 

01 copo plástico para lavar pincel;   
01 camiseta de adulto (usada) para pintura;  

01 jogo recreativo. Sugestões: peças/blocos de 
encaixe, jogos de cartas, bingo, memória, dominó, 

quebra cabeças ou jogos de tabuleiro. 

 

Material de uso diário (mochila): 

01 estojo com 2 divisórias contendo:         

03 lápis grafite Eco Grip 2B;  
01 caixa de lápis de cor; 

02 borrachas cor branca;   

01 apontador com reservatório;  
01 tesoura corte laser de ponta redonda  

02 colas bastão 10g; 
01 cola líquida 35g; 

01 estojo com 2 divisórias contendo: Canetas 

hidrográficas 12 cores grande e giz de cera grande 
6 cores. 

01 pasta plástica (fina) com elástico (tamanho A4); 
01 garrafinha para beber água;  

01 guardanapo de pano para forrar a mesa;  
01 toalha de mão;   

OBS.: Identifique de cada item do material escolar 

gravando nele o nome da criança. 
 

Caderno especial para o 1º ano: 

Caderno para início da alfabetização à venda na 
secretaria da escola. Deve permanecer em segredo 

do estudante para entrega especial no Dia do 

Caderno. 
 

 

 

Livros: 

Língua Portuguesa: Projeto Ápis, Língua 
Portuguesa 1º Ano. Ana Trinconi e outras autoras. 

4ª edição. São Paulo: Ática, 2020. 
 

Matemática: Projeto Ápis, Matemática 1º Ano. Luiz 
R. Dante. 4ª edição. São Paulo: Ática, 2020. 

  
Projeto de literatura -1º trimestre 

Livro: Amigos, Muitos Amigos. Adalberto 

Cornavaca. Editora Paulus 
Os livros de literatura, do 2º e 3º trimestre serão 

solicitados durante o ano. 
 

01 livro de literatura infantil 

Em letra imprensa maiúscula, apropriado para 
leitores iniciantes (ilustrado, pouco texto). Sugestão 

de autores: Eva Furnari, Jonas Ribeiro, Fernando 
Vilela, Ruth Rocha, Mary e Eliardo França, Ilan 

Brennman, André Neves, Renata Bueno. 
  

Educação Física: 

Camiseta e abrigo da escola;  

Calção ou bermuda de coton/lycra azul marinho; 
Rabicó para cabelos compridos; 

Tênis apropriado.  
 

Música: 

Apostila Cantarolando no 1º ano / 2022 (Disponível 

na Livraria Pérola). 
 

Organização inicial 2022: 

• Reunião de Pais com Professores e Equipe Diretiva: 

- 17/02 - 18h30min- Turma 111. 
 

- 17/02 - 19h - Turmas 112 e 113. 

1º dia de aula - Trazer na mochila: Estojo com lápis 
de escrever, lápis de cor, borracha, apontador, 
tesoura e cola; estojo com canetinhas hidrocor e giz 
de cera; pasta plástica; lanche, toalha, guardanapo 
e garrafinha com água.  

IMPORTANTE: Na 1ª semana de aula, a professora 

irá orientá-los a respeito de quando deve ser o envio 

dos demais materiais e dos livros. (Não enviar no 1º 

dia de aula).  

• Início do Ano Letivo 2022 – 17/02 (quinta-feira) 
 

1º Ano – Ensino Fundamental 


