
 

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 - 1º ANO 

I -  OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 
 Encapar  os cadernos com plástico transparente incolor, etiquetando-os na capa. 

Não recomendamos o uso de lapiseiras e canetas. 
 Identificar todos os materiais com o nome da criança e o ano (estojo, uniforme, 

mochila, brinquedos, etc.) 
 A identificação do material, deverá ser feita em cada unidade. Colocar nome em 

cada lápis, pilot, apontador, etc.  
 Observar os materiais que deverão vir em estojos simples separados. 
 A entrega do material completo será informada em um comunicado em 2022 e 

acontecerá antes do início do ano letivo. 
 

 
II - MATERIAL INDIVIDUAL 
 
 1 estojo (simples e grande de fechoéclair) com: 1 apontador (resistente com 

depósito), 1 borracha,  
 4 unidades de lápis grafite e 1 caixa de lápis de cor 24 cores. Deverá vir na mochila 

diariamente 
 1 caixa de giz  pastel oleoso 16 cores 
 1 caixa de giz de cera com 12 cores 
 1 régua pequena – 20 cm 
 1 caderno horizontal, com espiral, meia pauta, capa dura, 40fl (papel mais resistente) 

Tilibra (Sugestão de marca) 
 1 caderno brochura ¼, capa dura, verde - pequeno horizontal com pauta - 96 folhas 

Kajoma (Sugestão de marca) 
 1 caderno de capa dura pequeno 60 folhas (Apenas para alunos novos) 
 Obs: Os alunos antigos deverão devolver o caderno do “Bilhete de Esforço” 

junto com a lista de material. 
 1 tubo de cola   90g – Acrilex ou Polar (Sugestão de marca) 
 1 estojo de caneta hidrocor com 12 cores– pilot fino Faber Castell (Sugestão de 

marca). Colocar em estojo simples. 
 1 pote 500g de massa modelar soft (Acrilex) na cor __________________ (Sugestão 

de marca) 
 3 pastas  A4 com grampo mola, transparentes, incolor marca Yes (Sugestão de 

marca) 
 1 pasta plástica A4,  incolor, transparente, com elástico – 2cm de lombada 

(Biblioteca) 
 1 tesoura média, sem ponta,+ ou - 13cm de comprimento– com nome 

gravadoTramontina(Sugestão de marca) 
 2 pacotes de Colorset Card Lumi ou Kit (Sugestão de marca) 
 1 material dourado pedagógico – 111 peças – caixa em madeira. Ref: 1052 – Editora 

Fundamental (Sugestão de marca) 
 1 camisa branca grande para pintura (Escolher o tamanho que a camisa fique no 

joelho para proteger o uniforme, substituindo o avental. Alunos antigos poderão 
utilizar a do ano anterior, se  estiver em bom estado.) 

 



 

 

(Cont.  1º ano) 
 

 1 Tela branca 20x30 
 1 foto 10x15. 
 1 flauta doce soprano do tipo Germânica – Marca: Yamaha – Será solicitada apenas 

quando houver liberação do protocolo contra covid-19. Identificação na flauta e na 
capa 
 

 
III – MATERIAL INDIVIDUAL E PARA A HIGIENE 
 
 1 guardanapo de pano ou toalha de 28cm x 38cm, aproximadamente (vir na 

merendeira diariamente) 
 1 necessaire plástica com 1 escova de dentes, com protetor apenas para as cerdas, 

que deverá vir diariamente na mochila. Sugerimos que a manutenção da escova seja 
feita  de 3 em 3 meses 

 1 garrafa plástica para água, simples e resistente a quedas. 
 
 

 
 

               RELAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS 
 

DISCIPLINAS LIVROS DIDÁTICOS 

 CIÊNCIAS 
 

Ciências – Bilíngue 
Receberão o livro no Colégio.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPANHOL 
 

Nuevo Recreo 1 - Libro del Alumno    
Autor: Roberta Amendola (Editora Responsável)    
Edição: 3ª 
Ano: 2014 
Editora: Santillana 
ISBN:9788516093808 

 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 
APRENDER JUNTOS: GEOGRAFIA - 1º ANO (2ª 
EDIÇAO BNCC 2021) - 2ªED.(2021) 
Autores: Edições SM (Organizador) 
Ano: 2021 
Editora: SM  
ISBN: 9786557442692 

Todos os materiais deverão vir com o nome do(a) aluno(a) gravado 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HISTÓRIA 

 
APRENDER JUNTOS: GEOGRAFIA - 1º ANO (2ª 
EDIÇAO BNCC 2021) - 2ªED.(2021) 
Autores: Mônica Lungov e Raquel dos Santos 
Funari  
Ano: 2021 
Editora: SM 
ISBN 9786557442647 

 

INGLÊS 
 

Inglês - Bilíngue 
Receberão o livro no Colégio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA  
 
APRENDER JUNTOS: MATEMÁTICA - 1º ANO (2ª 
EDIÇAO BNCC 2021) - 2ªED.(2021) 
Autores: Edições SM (Organizador) 
Ano: 2021 
Editora: SM 
ISBN: 9786557442548 

 

 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
Livro: De A a Zanzibar 
Ano: 2017 – 2ª edição 
Autora: Grasiela S. Nascimento e Marcos A. Faccio 
Editora: Lire 
ISBN: 9788568849217 
(Poderá ser encontrado na Secretaria da Fundação Logosófica 
Unidade Botafogo ou pelo site: 
https://editoralire.com/collections/livros/products/de-a-a-aanzibar) 
 

 
 
 
 
 
 
 

LIVRO EXTRACLASSE 
“Atividade de Leitura” 

 
Livro: O aniversário de Júlia 
Autora: Stella Maia 
Ano: 2017 – 2ª edição 
Editora: Lire 
ISBN: 9788568849132 
(Poderá ser encontrado na Secretaria da Fundação Logosófica 
Unidade Botafogo ou pelo site: 
https://editoralire.com/collections/livros/products/o-aniversario-
de-julia-1) 
Será devolvido ao término do ano letivo 

 


