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1º ano - Ensino Fundamental 

Todo o material deve ser etiquetado com o nome completo do aluno (Colar a etiqueta na frente). 

Trazer somente no primeiro dia de aula: 
 01 lancheira 
 01 mochila 
 01 squeeze (garrafinha para água) 
 01 necessaire pequena para escova dental e toalha de mão 
 01 toalha de mão com o nome da criança 
 01 escova de dente com caixinha protetora 
 01 creme dental 
Trazer no dia da entrega do material: 
 02 fotos 3x4 
 02 caixas de lenço de papel  
 01 caderno - pequeno brochura (capa dura) 96 folhas 
 01 caderno - grande brochura (capa dura) 96 folhas 
 01 apontador com depósito 
 01 caixa de lápis de cor - 24 cores 
 01 conjunto de canetinha - 12 cores 
 01 cola bastão (substituir quando necessário) 
 01 cola líquida 
 01 borracha branca macia 
 01 estojo com 3 divisões com zíper 
 01 jogo pedagógico de alfabetização 
 02 caixas de massa de modelar soft 
 01 tesoura sem ponta 
 03 lápis grafite (substituir quando necessário) 
 05 plásticos (tamanho sulfite) sem furo 
 05 folhas de EVA (2 verdes, 2 azuis e 1 glitter) 
 01 rolo de fita crepe 
 01 pote de tinta guache vermelha (250ml) 
 01 rolinho de papel crepom laranja 
 01 pasta plástica com elástico fina – vermelha 
 01 dado 
 01 gibi 

 01 conjunto de material dourado (EVA) – 112 peças 

- Para acompanhar as aulas do programa “Líder em Mim”: 
 01 caderno grande brochura (capa dura) - 48 folhas verde 

 
- Para acompanhar as aulas de Artes: 
 01 marcador permanente preto 
 01 lápis 2B 
 01 pasta polionda – 5 cm 
 01 estojo de tinta aquarela 
 01 bloco Canson 140g A4 (repor durante o ano se necessário) 
 01 pacote sulfite 40 
 01 tela A4 

 



 
 

 01 vaso de barro (12 cm de altura) 
 01 chinelo branco (na numeração do papai) 

- Material Didático: Apostilas do Sistema Anglo entregues a partir da primeira semana de aula. 
 
- Livros Paradidáticos: 

 O Menino que aprendeu a ver 

Ruth Rocha 

Salamandra 

 

 Malala e seu lápis mágico 

Malala Yousafzai 

Tradutor Ligia Azevedo 

Companhia das Letrinhas 

 
 No Capricho A 

Caligrafia integrada com ortografia e gramática 
Isabella Carpaneda 
Angiolina Bragança 
Editora Quinteto 

 
 Um livro infantil adequado à faixa etária para compor a Biblioteca de Sala. 

 
 
 


