
1º ano – Período Integral do Ensino Fundamental I – Currículo Brasileiro /2022 

I – MATERIAIS DIDÁTICOS 

Título Autor(a) | Editora 

Inglês 

Let´s Travel Around – LTA GRADE 1 STD 
JOURNEY PACK: 
- Livro LTA Journey
- Livro LTA Mind Book (Steam, Culture e Critical Thinking and Wellness)
- Acesso à plataforma e livros de leitura digitais (Readers Project)
ISBN: 9786557701126

Pearson 

O material didático faz parte do Programa Bilíngue Person Global School, da Rede Pearson, que há 175 anos é líder em 
educação no mundo. O material é composto pelo livro-texto (studenty´s book – Journey), de atividades (Mindbook: Culture, 
STEAM and Critical Thinking and Wellness) e leitura (Readers), além de uma experiência digital em uma plataforma exclusiva 
com módulo de cultura extra, assessment activity bank, mindfulness, atividades extras on-line ou impressas e outros recursos. 
Os materiais possibilitam que o aluno faça uma imersão cultural em oito países do Continente Americano e seja protagonista 
da sua aprendizagem, refletindo sobre temas relevantes relacionados ao meio ambiente e cidadania, incluindo a cultura maker 
e resolução de problemas (PBL) e ampliando as experiências para o desenvolvimento da oralidade e das práticas de linguagem. 
O kit do aluno pode ser adquirido na papelaria Livro Fácil ou no endereço eletrônico exclusivo da Livraria Disal: 
https://www.disal.com.br/portosegurobilingue. Nas compras on-line, o material será entregue, sem custo adicional, no endereço 
indicado pela família, no momento da compra.  

Alemão 
Jana und Dino 1 – Arbeitsbuch 
ISBN: 9783191110611 
Jana und Dino 1 – Kursbuch 
ISBN: 9783191010614 

PRIESTEROTH, Michael 
GEORGIAKAKI, Manuela 

Hueber Verlag 
O material didático da editora Hueber, que atua no mercado internacional desde 1955, faz parte da linha especial para o 
ensino do alemão como língua estrangeira para crianças. O material é composto do livro-texto (Kursbuch) e de atividades 
(Arbeitsbuch): os personagens Jana e Dino auxiliam e tornam o aprendizado mais divertido, possibilitando uma imersão 
cultural, o protagonismo do aluno e um trabalho diferenciado, que estimula o desenvolvimento da oralidade e das práticas 
de linguagem. 
Percurso de Aprendizagem 
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências – parceria com a Casa do Pequeno Cientista 
(Haus der kleinen Forscher), História e Geografia Materiais exclusivos, 

oferecidos pelo Colégio 
às famílias, sem custo 
adicional. 

Educação Financeira 

Apostilas de Letra Cursiva 

II – BIBLIOTECA PESSOAL (LIVROS PARADIDÁTICOS DE LEITURA OBRIGATÓRIA) 

Os livros deverão ser enviados somente quando a professora solicitar, conforme previsão indicada na tabela 
abaixo: 

Título Autor(a) Editora Envio 

Língua Portuguesa Cadê o livro que estava aqui? 
ISBN: 9788596021470 

GUIMARÃES, Telma 
GLATT, Jana FTD 

8/2 
Educação Financeira O que não tem preço 

ISBN: 978856603321-2 
RIBEIRO, Jonas Mais Ativos 

Língua Portuguesa O tupi que você fala 
ISBN: 9788525059642 FRAGATA, Claudio Globinho 

1º semestre Projeto 
interdisciplinar 

Os óculos mágicos de Charlotte 
ISBN: 9788545400004 SUPPA Callis 

O monstro das cores 
ISBN: 9788595260085 LLENAS, Anna Aletria 

Alemão Erstes Stickern Märchen 
ISBN: 9783845826486 THEISSEN, Petra Ars Edition 

Língua Portuguesa 

Listas fabulosas 
ISBN: 9788516084486 FURNARI, Eva Moderna 

2º semestre 
Use a imaginação 
ISBN: 9788574125633 O'BYRNE, Nicola Brinque Book 

Matemática Um é pouco? 
ISBN: 9788578883119 CAMPOS, Carmen  Lucia Panda Books 

https://www.disal.com.br/portosegurobilingue
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III – MATERIAL INDIVIDUAL 
Estojo com zíper e divisórias, contendo: 

 

Apontador para lápis com um orifício e depósito (sugestão: Maped Igloo) 1 unidade 
Borracha branca com capa (sugestão: Super Soft – Faber-Castell) 1 unidade 
Caneta hidrográfica 24 cores (12 bicolor) – (sugestão: Faber-Castell) 1 estojo 
Cola em bastão, 20 g (sugestão: Pritt) 1 unidade 
Dado com número (1,6 cm) 1 unidade 
Lápis de cor 24 cores (+3) – Caras & Cores (sugestão: Faber-Castell) 1 caixa 
Lápis grafite (sugestão: Eco Super Soft Black – Faber-Castell) 3 unidades 
Tesoura escolar sem ponta (sugestão: Mundial Ponto Vermelho) 
Obs.: No caso de a criança ser canhota, comprar tesoura específica. 1 unidade 

 
Materiais que permanecerão no Colégio: 

 

*Agenda 2022 costurada diária (brochura, capa dura e uma página por dia) – 12,3 x 16,6 cm (sugestão: 
Tilibra) 1 unidade 

*Caderno meia pauta – álbum (espiral/capa dura), formato 297 x 210 mm, 40 folhas (sugestão: Tilibra) 1 unidade 
Caneta para quadro branco – preta (sugestão: BIC) 2 unidades 
Caneta tipo ponta porosa 2.0 mm – preta (sugestão: Fine Marker – CiS) 1 unidade 
Cartolina 180 g, branca, tamanho A4 (sugestão: Canson Vivaldi) 10 unidades 
Cola branca líquida – 40 g (sugestão: Lapiscola Scotch) 1 unidade 
Contact transparente (sugestão: Vulcan) 3 metros 

Cola em bastão 20 g (sugestão: Pritt) 1 unidade 
Etiqueta – folha inteira (sugestão: Pimaco – referência 6185) 10 unidades 

Fecho mosquetão 23 mm 1 unidade 
Fita adesiva colorida 12 mm x 10 m (sugestão: Adelbras), cor a escolher 1 rolo 

Kit dobradura circular 1 unidade 
Lã para tapeçaria (qualquer cor) 100 gramas 

Massa de modelar (sem glitter), 180 g com 12 cores (sugestão: Uti Guti Licyn) 3 unidades 
Palito de sorvete cru 100 unidades 
Papel-cartão – tamanho A2 – cor: azul-marinho 1 unidade 
Papel sulfite 75 g, tamanho A4, branco 50 folhas 
*Pasta de plástico com grampo-mola, tamanho ofício – cor: transparente (sugestão: Yes –  911PS) – 
Atividades 

1 unidade 

*Pasta-catálogo espiral: cristal – tamanho A4 – contendo 20 sacos plásticos (sugestão: Yes – 2320C) 
–  Educação Financeira 

1 unidade 

Plástico grosso com 4 furos tamanho ofício 10 unidades 
Saco plástico com fecho hermético – 13 cm x 11 cm (sugestão: Zip Lock) 3 unidades 
Talagarça – 25 cm x 25 cm 1 unidade  

 
*Obs.: a agenda, o caderno meia pauta e as duas pastas devem ser entregues pelo aluno no primeiro dia de aula 
presencial. Para as famílias que adquirirem os materiais na papelaria Livro Fácil, os demais itens descritos na 
tabela serão encaminhados para a sala de aula do aluno, no início do ano.  

 
IV– MATERIAL DE ARTE 
 

Materiais de uso individual: 
 

 
 

Aquarela 12 cores (sugestão: Faber-Castell ou similar) 1 estojo 
Caderno “Sketchbook”, A4, espiral, 150 g, 50 folhas (sugestão: Tilibra – Académie) 1 unidade 
Caneta hidrográfica – 4 mm – cor preta (sugestão: Pilot ou similar) 1 unidade 

  Giz pastel oleoso – 16 cores (sugestão: Pentel ou Similar) 1 caixa 
Saco plástico com fecho hermético, 20 cm x 28 cm (sugestão: Zip Lock)  1 unidade 

Cartolina colorida – tamanho A3 – 180 g – cores diversas (sugestão: Canson Vivaldi) 5 folhas 
Lã para tapeçaria – qualquer cor 100 gramas 
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Outros materiais (permanecerão na escola e serão utilizado nas aulas): 
 
V – MATERIAL MAKER – LETRAMENTO DIGITAL (permanecerá na escola e será utilizado nos projetos) 

 

Bateria CR 2016 3 unidades 
Bolinha de isopor média, 50 mm 2 unidades 
Bolinha de isopor pequena, 20 mm 3 unidades 
LED colorido alto brilho, 3 mm 2 unidades 
Massinha de modelar, 6 cores, 90 g 1 caixa 
Minicaixa organizadora plástica, com tampa e trava, 400 ml 1 caixa 

 

Projetos Maker 1º semestre Atividade Hora do Planeta: criação de planeta e estrelas simulando o Universo 
2º semestre Catapulta e Pequeno Cidadão Digital 

 
Para os alunos que adquirirem o material maker em outras papelarias (que não a Livro Fácil), solicitamos o envio 
do material na caixa organizadora indicada, identificado com uma etiqueta, contendo o nome completo e classe do 
aluno.  

 
 

Tecido de algodão cru – gramatura 180 g/m² 50 cm x 50 cm 
Placa de papel papelão Paraná tipo Holler 2,2 mm – tamanho A3  1 unidade 
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