
 

 

 

LISTA DE MATERIAL -  1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL – 2019 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Coleção Faça Língua Portuguesa – 1º ano – Bel Assunção, Christiane Botosso e Cristiane Boneto 
ISBN 7898592135445 

 Livro Paradidático 1º trimestre - Que presente Maravilhoso – Autor: Jonas Ribeiro – Ilustrador – Amanda 
Freitas – Editora Paulus 
 

MATEMÁTICA 

 Coleção Faça Matemática – Saber – 1º ano – Katia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Vlademir Marim 
ISBN 7898592135346  

 
ENSINO RELIGIOSO 

 Livro: Crescer com Alegria e Fé 1. 2ª edição - Ednilce Duran e Glair Arruda- Editora FTD-                            
ISBN 978 85 96 01598 1 

 
  

MATERIAIS DIVERSOS: 

 01 caderno quadriculado de brochura (10x10mm) “kids” - capa dura 40 fls – Tilibra  

 01 agenda escolar 2019 (com um dia da semana por página) 

 02 pastas com ferragem e logotipo da escola com 20 plásticos grossos colocados em cada 

 01 pasta com ferragem e logotipo da escola com 40 plásticos grossos colocados na pasta  

 01 pasta catálogo com 100 plásticos 

 01 pasta polionda A3 com alça 

 01pasta polionda Ofício com elástico cor vermelha 

 02 pastas com elástico e logotipo da escola 

 01 metro de contact transparente 

 01 revistas em quadrinhos 

 01 caixa de lenço de papel   

 20 plásticos tamanho ofício 

 02 caixas de massa de modelar com 12 cores 

 01 pacote de biscuit pequeno – cor branca 90g - Acrilex 

 01 pote tipo Tuppeware – 20x15cm 

 01 estojo contendo: 4 lápis grafite nº 02, 2 borrachas macias e 1 apontador com depósito 

 01 caixa de lápis de cor com 24 cores 

 01 caixa de giz de cera 

 01 estojo de caneta hidrográfica ponta fina – 12 cores 

 01 tesoura sem ponta (com o nome gravado) 

 02 colas  bastão Pritt 40g 
 

Obs.: 1.  Todo o material escolar deverá vir etiquetado e com o nome completo do aluno. 

2.  Caso optem por mochilas com carrinho, as rodinhas deverão ser emborrachadas. 

3. Os livros paradidáticos dos 2º e 3º trimestre serão solicitados no decorrer do ano letivo. 

4. No dia da reunião será entregue a circular referente ao material de arte e pedagógico (papéis, tintas, pincéis...) 
com a explicação de pagamento e prazos. O  valor será de R$ 535,00. 

5. No dia da primeira reunião do ano, 28/01/2019 o material, deverá ser entregue com o nome do(a) aluno(a) por 
fora da sacola ou pacote. 


