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Diretoria Pedagógica e Diretoria Educacional  

Infantil 5 e Fundamental I  

Currículo Brasileiro DPE 060/2017 Dezembro 

  

 

LISTA DE MATERIAIS 2018 – 1º ANO 
  

Senhores Pais   

Os materiais escolares para o ano de 2018 estarão à venda a partir do dia 1º/12/2017 na papelaria Livro Fácil, 

localizada no colégio.  
  

Solicitamos atenção para alguns aspectos relativos aos materiais escolares:    
  

• Conscientes da necessidade de preservação do meio ambiente, sugerimos o reaproveitamento de materiais 
da série anterior e uso de uma garrafinha de água (squeeze) que deverá ser enviada, diariamente.  

• Os materiais adquiridos na papelaria Livro Fácil serão entregues diretamente na sala de aula.   

• Se adquiridos em outra papelaria (com exceção do item I, que é vendido exclusivamente no local), os itens 
abaixo devem ser observados:  

 Em função da qualidade do trabalho pedagógico, todas as especificações descritas na lista devem 

ser atendidas.  

 Os materiais devem ser entregues no setor da Educação Infantil, no dia 29 de janeiro (dia da reunião 

de pais), das 7h às 18h. Não será permitida a entrega de materiais durante o período de aulas, para 

não prejudicar o desenvolvimento das atividades.   

 Durante o transporte dos materiais, deverá ser garantido que nada seja amassado ou danificado.  

 Os materiais somente serão recebidos se estiverem completos e em embalagem devidamente 

identificada.  

 Para guardar o livro ou a pasta de tarefa, bem como a agenda e um casaco, é necessário que os alunos 

utilizem uma mochila, que deve comportar uma pasta de tamanho ofício. A lancheira deve conter um 

guardanapo em tecido e ambos devem estar devidamente identificados.  
 

 Durante o ano, o(a) aluno(a) utilizará um estojo com divisórias, que deverá ser entregue vazio à professora 

de classe no primeiro dia de aula. Inicialmente, as professoras colocarão no estojo alguns materiais 

necessários adquiridos pela família, tais como: lápis grafite, lápis de cor, borracha, tesoura e apontador. Ao 

longo do ano, caberá à família, sempre que necessário, orientar o(a) aluno(a) quanto à reposição dos 

materiais do estojo. É fundamental que ele esteja completo durante todo o ano letivo. 
 

I- MATERIAL ESPECÍFICO DO COLÉGIO  

 

 Agenda escolar 2018  

  

II – LIVRO DIDÁTICO 

  

Disciplina Título do livro Vol. Autor(a) Editora 

Língua 

Portuguesa  

Interpretação de textos – 

desenvolvendo a competência leitora 

ISBN: 9788535719789 

1º 

ano  
CEREJA, William Roberto 

CILEY, Cleto 
Atual 
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III- LIVROS PARADIDÁTICOS (LEITURA OBRIGATÓRIA A SER REALIZADA DURANTE O ANO LETIVO)   

Solicitamos que os livros referentes ao 1º semestre sejam enviados até o dia 1º de fevereiro e os do 2º semestre, 

até o dia 30 de julho.  

  

 Título Autor(a) Editora Semestre 

PROJETO 

INTERDISCIPLINAR 

Quem canta seus males espanta - 1 

ISBN: 9788573400540  

ALMEIDA, Theodora 

Maria Mendes 
Caramelo 

1º semestre 

Um para o outro – livro CD 
ISBN: 978-85-67937-04-5 

SANTISTEBAN, Paula 

BOLOGNA, Eduardo 
Música em família 

Óculos mágicos de Charlotte 

ISBN:9788545400004 
SUPPA Callis 

LP 
O tupi que você fala 

ISBN: 9788525059642 
FRAGATA, Claudio Globinho 

MAT 
O Jornal 

ISBN: 9788574123851  
AUERBACH, PatrIcia Brinque-Book 

LP 

Ei, Ei, Ei, Vanderlei 

ISBN: 978-85-06-06663-8 
MARQUES, Estévão Melhoramentos 

2º semestre O segredo de Anton 

ISBN: 9788578273309 
KÖNNECKE, Ole WMF Martins Fontes 

Listas fabulosas 

ISBN: 9788516084486 
FURNARI, Eva Moderna 

  

IV – MATERIAL INDIVIDUAL 

 

Apontador para lápis com um orifício e depósito (sugestão: Mini-Shape, Faber-Castell – referência 
A160D811D9F)  

1 unidade  

Argola para chaveiro 25 mm com corrente 2 unidades 

Borracha branca com capa (sugestão: Staedtler – referência 526B30-30)  1 unidade  

Caderno meia pauta – álbum (espiral/capa dura), formato 297 x 210 mm, 40 folhas (sugestão: Tilibra)  1 unidade  

Caneta preta tipo ponta porosa 1.0 mm (sugestão: Faber-Castell)  1 unidade  

Caneta hidrográfica preta 0.4 mm (sugestão: Stabilo)  1 unidade  

Caneta para lousa branca – cor: preta (sugestão: BIC)  1 unidade  

Caneta hidrográfica 24 cores (12 bicolor) – (sugestão: Faber-Castell)   1 estojo  

Cartolina branca – A3 – 180 g (sugestão: Canson Vivaldi)  10 folhas  

Cartolina branca – A4 – 180 g  10 folhas  

Cola branca líquida – 40 g (sugestão: Lápiscola Scotch)  2 unidades   

Cola em bastão – 10 g (sugestão: Pritt 3M)  1 unidade  

Contact transparente (sugestão: Vulcan)  3 metros  

Dado com pontos (1.6 cm)  1 unidade  

Dado com número (1.6 cm)  1 unidade  

Envelope pardo – tamanho A3  2 unidades  

Etiqueta Inkjet laser carta 215,9 mm x 279,4 mm – folha inteira (sugestão: Pimaco 6185)  25 folhas  

Fita de cetim – 5mm  1 metro (cor a escolher)  

Fita-crepe – tamanho 48 m x 50 mm (sugestão: 3M ou Scoth Azul)     1 rolo  

Grampo trilho plástico 1 unidade 

Kit papel dobradura para origami – 60 folhas – 3 tamanhos (sugestão: Leon) 1 unidade 

Lápis de cor 24 cores (sugestão: Bic ou Staedtler)  1 caixa  

Lápis grafite (sugestão: Eco Grip - Faber-Castell - referência 2001B)  3 unidades  

Massa de modelar - sem gliter – pote com 500 g – cor a escolher (sugestão: Soft Acrilex)  1 unidade 

Miçanga grande ou média (modelo a escolher) 50 g  

Papel 180 g – tamanho A4 – cores: amarelo-canário, cenoura, vermelho, rosa-escuro, lilás, preto, 
azul-turquesa e verde-claro (sugestão: Canson Vivaldi)  

5 unidades de cada cor  
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Papel 180 g – tamanho A3 – cores: amarelo-canário, cenoura, vermelho, rosa-escuro, lilás, preto, 
azul-turquesa e verde-claro (sugestão: Canson Vivaldi)  

2 unidades de cada cor  

Papel-cartão – tamanho A2 – azul-marinho 1 unidade 

Papel sulfite 75 g – tamanho A4 – branco  150 folhas  

Papel sulfite 120 g – tamanho A4 – branco  20 folhas 

Pasta de plástico com grampo mola – tamanho ofício – cores: verde, azul, vermelha e amarela 
(sugestão: Yes – 911PS) 

1 unidade de cada cor 

Plástico com 4 furos – tamanho ofício – grosso  30 unidades  

Saco plástico com fecho hermético – 10 cm x 15 cm  (sugestão: Zip Lock)  2 unidades  

Saco plástico com fecho hermético – 17 cm x 24 cm  (sugestão: Zip Lock)  2 unidades  

  

V – MATERIAL DE ARTE (permanecerá na escola)     

  

● 1/2 kg de argila colorida (sugestão: papel Toys) 

● 5 folhas de Canson para desenho A3 - 224 g na cor branca (sugestão: Canson) 

● 1 caneta permanente na cor preta - OHP 224 m (sugestão: Compactor) 

● 3 envelopes - pardo 37 x 45 cm 

● 3 folhas de papel color plus A3 180 g - qualquer cor 

● 2 sacos celofane 30 x 45 cm 

● 1 pote tinta artesanato PVA, qualquer cor - 100 ml (sugestão: Acrilex ou similar) 

● 1 m de fita de cetim 15mm, qualquer cor  

● 1 bloco colorido de Canson Criativo Cards com 32 folhas A3 

● 1 recorte de tecido de algodão cru com 40x70cm 

● 10 folhas sulfite recicladas 

● 1 pote de massinha com 140 gr  (Sugestão: Utti Gutti) 

● 12 unidades de botões redondos -3 cm- Médio/grande - 2 furos - cores diversas 

 

 

VI – MATERIAL PARA ALUNOS NOVOS 

Item somente para alunos novos (o material a seguir deve ser adquirido somente pelos alunos que ingressarão 

no colégio em 2018. Portanto, esse valor não está incluso na compra da lista na Livro Fácil):  

 

Material  Quantidade  

Tesoura escolar sem ponta (sugestão: Mundial Ponto Vermelho)  

Obs.: No caso de a criança canhota, comprar tesoura específica.  
1 unidade  

 

Haverá uma reunião de pais com a professora de classe para informações gerais e apresentação da proposta 

pedagógica da série, seguindo o cronograma abaixo:  

  

 

ATENÇÃO! REUNIÃO DE PAIS ANTES DO INÍCIO DAS AULAS  
  

DIA 26/1/2018 – REUNIÃO PEDAGÓGICA  

TURMAS DA MANHÃ: das 7h às 8h30min   

TURMAS DA TARDE: das 13h15 às 14h45   

     Local: Salas de aula 

 
    DIA 31/1/2018 – PRIMEIRO DIA DE AULA 

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO COM A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS 

TURMAS DA MANHÃ - das 7h às 8h15 

TURMAS DA TARDE - das 13h15 às 14h30 

Local: Salas de aula  
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Sandra Regina Pavan Ferraro                         Maria Virginia Quintana Freire  

     Diretora Educacional         Diretora Pedagógica do Infantil 5 e Ensino Fundamental I  


