
 

 “Escola Viva: VÊ, SENTE, CUIDA!” 
 

LISTA DE MATERIAL - 2021 

1º ano - Ensino Fundamental I 

➔ Observações: 
● Os cadernos não deverão ser em espiral ou com quantidade de folhas maior que a indicada                

nem conter decoração nas páginas.  
● Todos os materiais e cadernos do ano anterior poderão ser reutilizados em 2021. 
● Os títulos dos livros paradidáticos serão mantidos. Desenvolveremos novos trabalhos          

dentro de cada temática. As famílias poderão adquirir os títulos com os alunos dos anos               
anteriores. Estaremos dessa forma contribuindo para a reutilização dos livros de forma            
consciente e sustentável.  

 
 

● 01 caderno grande brochurão sem pauta (60 folhas, formato 215mm x 310mm) para Matemática 
● 01 caderno grande brochurão sem pauta (60 folhas, formato 215mm x 310mm) para Língua              

Portuguesa 
● 01 caderno grande brochurão sem pauta (60 folhas, formato 215mm x 310mm) Atividades em Casa 
● 01 caderno grande brochurão sem pauta (48 folhas, formato 215mm x 310mm) para Ensino              

Religioso 
● 01 caderno grande brochurão sem pauta (48 folhas, formato 215mm x 310mm) para História/              

Geografia/ Ciências 
● 01 caderno do modelo brochurão — Alibombom 1,2,3 - 60 folhas  
● 01 caderno grande brochurão sem pauta (48 folhas, formato 215mm x 310mm) para Inglês  
● 01 pasta em L 
● 01 pasta com plástico para Produção de Texto (30 plásticos) 
● 01 estojo completo contendo: 01 caixa de lápis de cor, 01 borracha, 02 lápis pretos, 01 apontador,                 

01 tesoura pequena (sem ponta), 01 jogo de canetinhas, 01 cola bastão, 01 cola pequena 40                
gramas. (Manter o estojo completo diariamente na mochila, com os lápis apontados.) 

● 15 unidades de sacos transparentes 11cm x 20 cm 
● 01 caixa de material dourado (para uso individual) 
● 01 squeeze (garrafa para água) – manter na mochila 
● 01 pasta de plástico com trilho 
● 01 jaleco branco de mangas compridas com o nome do(a) aluno(a) no bolso, para experiências de                

laboratório. (Exigência do Ministério da Saúde)  
 

- Escolher um livro entre as coleções abaixo para a Biblioteca de Sala:  
● A foca famosa - Sônia Junqueira- Editora Ática 
● Coleção: “O Pequeno Rinoceronte” – Editora Ciranda Cultural  
● O macaco e a mola - Sônia Junqueira- Editora Ática 
● O peru de peruca - Sônia Junqueira- Editora Ática 

 
MATERIAL DE ARTE COLETIVO: 

● 01 revista velha para recorte (Atenção para o conteúdo da revista) 
● 02 pacotes de papel Filipinho A4 (120g) 
● 01 par de meias brancas  
● 03 envelopes de papel pardo – tamanho A4 
● 01 pacote de olhos móveis (grandes)  
● 02 caixas de massa de modelar (macia)  
● 01 folha de E.V.A. com glitter – 60 x 40 cm  



● 01 folha de E.V.A. (colorida) – 60 x 40 cm  
● 02 folhas de cartolina (tipo “Color Set” branca)  
● 01 tela para pintura (30cmx40cm) 
● 01 metro de marabu marrom 
● 01 pincel macio redondo nº 8 

 
LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS: 

 
 
 
 
MATEMÁTICA 

Matemática Joamir V. 1 

● Disciplina: Matemática 
● Nível: Ensino Fundamental 
● Ano: 1º ano 
● ISBN: 9788596010436 
● Editora FTD 
● Autor: Joamir Souza 

 

 
 
CIÊNCIAS  

Porta Aberta para o Mundo - Ciências - 1º ano 

● Nível: Ensino Fundamental 
● Ano: 1º ano 
● ISBN: 7898683430480 
● Ano de produção: 2019 
● Autores: Ângela Gil / Sueli Fanizzi/ Olga Gil 

 
 
 
GEOGRAFIA 

Porta Aberta para o Mundo - Geografia - 1º ano 

▪ Nível: Ensino Fundamental 
▪ Ano: 1º ano 
▪ ISBN: 7898683430589 
▪ Ano de produção: 2019 
▪ Editora FTD 
▪ Autores:  Edilson Adão / Laercio Furquim Jr 

 

 
 
 
HISTÓRIA 

Porta Aberta para o Mundo - História - 1º ano 

● Nível: Ensino Fundamental 
● Ano: 1º ano 
● ISBN: 7898683430534 
● Ano de produção: 2019 
● Editora FTD 
● Autor: Alfredo Boulos Júnior 

 
 

 
 

ENSINO RELIGIOSO 

Diálogo Inter–religioso - V.1 Aluno 

● Disciplina: Ensino Religioso 
● Nível: Ensino Fundamental 
● Ano: 1º ano 
● ISBN: 9788596009881 
● Editora FTD 

Autores: Heloisa Silva de Carvalho/ Jorge Silvino da Cunha Neto 
 



 

 
- Observações:  

1) Todo o material deverá ser encapado com plástico transparente e identificado com o nome do                
aluno, série e ano.  

2) A família deverá repor os materiais do estojo à medida que houver necessidade. 
 

ATENÇÃO:  O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS ATIVIDADES NA ESCOLA.  
● Marcar as peças com o nome do aluno, principalmente, os agasalhos. Sugerimos que os calçados               

sejam de cor neutra. 
      ●   O uso do uniforme completo, de Educação Física, é obrigatório.  
 

Atenção! 
● No dia 02/02/2021,  haverá Reunião de Pais às 13h. 

  
Início das aulas: 03/02/2021 

 

 
 
 
 
 

 
       LÍNGUA INGLESA 

➔ Versão Britânica 
● NIXON, Caroline; TOMLINSON, Michael. Kid's Box Level 1        

Pupil's Book British English. UPDATED 2 ed. São Paulo:         
Cambridge Assessment English, 2017. ISBN: 9781316627662.  
 

● NIXON, Caroline; TOMLINSON, Michael. Kid's Box Level 1        
Activity Book with Online Resources British English. UPDATED 2         
ed. São Paulo: Cambridge Assessment English, 2017.  
ISBN: 9781316628744.  
 

➔ Livro Paradidático: 
● CARLE, Eric. The Very Hungry Caterpillar. Reino Unido. 24p. 

ISBN: 9780241003008 

 
 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS 
 

●  COACH! 
Autor: Rodrigo Folgueira  
Editora: FTD 

● Cadê o livro que estava aqui? 
Autora: Telma Guimarães 
Editora: FTD 

● Educação Financeira Vol. 1-  
DANTE, Luis Roberto/MULLER, Iraci. - Ed. Ática - 1ª edição 2016 -  
ISBN.: 9788508182114 


