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LISTA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL - 1º ANO – 2017 

 
 

 

-Alunos novos: os materiais deverão ser entregues na primeira entrevista com os pais, agendada pela 
escola.    
-Alunos rematriculados:  deverão entregar seus materiais durante a primeira semana de fevereiro, na 
recepção do Colégio.  

 
Todos os materiais do ano anterior que estão em boas condições poderão ser REAPROVEITADOS. 
 
-1 avental plástico para aulas de Arte. 
-2 tubos de repelente em spray. 
-1 tubo de protetor solar. 
-1 par de botas de borracha - um número maior do que a criança usa. Teremos uma Feira de Troca 
de botinhas e uniformes   nas primeiras semanas de aula.  A bota poderá ser entregue na 2ª semana de 
fevereiro 

-1 tubo de cola líquida. 
-1 tubo de cola bastão – tamanho grande. 
-1 jogo de canetinhas com 12 cores em estojo separado. 
-1 tesoura sem pontas com o nome da criança. 
-2 pastas plásticas transparentes finas com elástico. 
-2 pastas plásticas transparentes (2 cm), com elástico. 
-1 caixa de lenços de papel com 50 unidades, para uso individual. 
-1 pote e 1 refil de lenços umedecidos para uso individual. 
 

 
-1 estojo contendo: 1 caixa de lápis de cor, identificados um a um; 2 lápis de escrever  (sugerimos 
com saliências que facilitam o manejo); 1 apontador com lixeira e 1 borracha. 

 
Deverá vir diariamente com o aluno: 

-1 garrafa de água com o nome da criança, higienizada e com água. 

-1 colherinha de metal, quando necessária para o lanche.   

-1 toalhinha para o lanche. 

-1 chapéu ou boné. 

 

LIVROS 

Didáticos: 

Língua Portuguesa: PROJETO ÁPIS. Língua Portuguesa 1º ano, Editora Ática, 2ª edição 2014.  

 

Espanhol: Bienvenidos – Español para niños y niñas 1. Gladys Salinas Carvajal e Enrique Martin, 

Editora FTD, edição 2015. 

 

Inglês: KIDS’ WEB 1, Richmond – Second Edition, Editora Moderna, 2ª edição 2014.  
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Matemática: FAÇA! MATEMÁTICA: A conquista.  1º Ano, de Giovanni e Giovanni Junior (livros 1 e 

2). Editora FTD, edição 2016.   

    

Ciências, História e Geografia:  PROJETO BURITI. Ciências, História e  Geografia 1, Editora 

Moderna, 3ª edição, 2015.  

   

Literatura:  Serão informados nos primeiros meses de aula os livros para aquisição. 

 

A relação dos livros foi disponibilizada às principais livrarias da cidade. Pedimos aos pais que os livros 
sejam encomendados com antecedência na livraria de sua preferência.  
 
Todos os materiais deverão estar  identificados com o nome do aluno/aluna. 
 
Para os alunos novos: Quem não entregou a fotografia 3X4 da criança, favor entregar na primeira 
entrevista. 

 
 

Empresas credenciadas para venda de uniformes:  

 Weikki Confecções – 33222593 

 Nódhice – 33231623 

 

Sacola para materiais de higiene e toalhinhas para o  lanche:  

Sugestões: 

-Professora Renata Dutra:  99927 7330 – 3316 2295  

-Requinte Enxovais: 3329 8952 

 


