
 
 
 
 
 

 
Ensino Fundamental – 1º Ano 

 

Material Escolar – 2023 
 
 

• 01 estojo com divisórias 

• 03 lápis pretos nº 2 sextavados ou triangulares 

• 02 borrachas 

• 01 caixa de lápis de cor (c/ 12 cores)  

• 01 caixa de gizão de cera (c/ 12 cores) 

• 01 caixa de hidrocor ponta fina (c/ 12 cores) 

• 02 réguas plásticas rígidas transparentes (30cm)  

• 01 tesoura de ponta arredondada, com NOME GRAVADO  

• 01 apontador com depósito 

• 03 tubos de cola bastão 

• 02 tubos de cola líquida (c/ 40 gramas) 

• 01 guardanapo de pano para o lanche 

• 01 jogo indicado para a faixa etária do 1º Ano (coletivo). Sugestões: Lego, O 

pequeno construtor, Uno, Resta um, memória ou quebra-cabeça. 

• 01 livros de passatempo tipo: Coquetel, Picolé, Liga Pontos Infantil  

• 02 gibis infantis em português 

• 01 gibi infantil em inglês  

• 02 revistas (adequadas à faixa etária) para recorte 

• 02 pastas (com espiral) com 40 plásticos (TAMANHO A4 – 210 x 297mm), 

uma para uso imediato e outra para substituição  

• 01 pasta de elástico tamanho ofício para LEAP (335 x 230mm) 

 
Observações sobre os materiais:  

• O material individual deverá ser reposto conforme for terminando. 

• Solicitamos que todos os materiais sejam identificados. 

• Os saquinhos plásticos das pastas devem ser numerados, frente e verso, a partir 

do 2º saquinho. 



 

Livros Didáticos 

• Livro de Inglês: English Experience 1A e 1B. São Paulo: Richmond (Moderna), 

2020.  

• Livro Projeto Presente - Matemática, 1º ano. São Paulo: Editora Moderna, 2019, 

5ª edição.  

 

 Livros de Projetos Literários:  

• Que Presente Maravilhoso de Jonas Ribeiro (Editora Paulus) 

• A Carta de Hugo de Tom Percival (Editora Salamandra) 

 

Observações: 

• Aguardar circular para aquisição dos livros. 

• Os livros de literatura para o Rodízio serão solicitados durante o ano letivo. 

 

 


