
 

 
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 
QUANTIDADES / MATERIAIS (todos os itens deverão ser identificados) – Uso Individual 

 

 02 – Pacote de papel Dupla face (A4   210mmx 297mm: 120g/com 24 folhas) 

 01 - Rolinho para pintura. 

 02 - Folhas de papel micro ondulado (cores variadas). 

 01 - Esponja crespa para pintura com carimbo. 

 01 - Tela para pintura 30x40 cm. 

 01 - Pacote de papel de cores c/50 folhas. 

 01 - Pacote de papel para dobradura c/ 50 folhas. (A4 210mm x297mm). 85g. 

 01 - Folha de papel nacarado. 

 05 - Folhas de papel metro branco. 

 05 - Folhas de papel metro pardo. 

 05 - Folhas de papel Carmem (cores variadas). 

 01 - Bloco de papel para desenho 297x420mm (branco) 200g/m2. 

 3 metros de papel contact transparente. 

 04 - Peças de papel crepom (cores variadas). 

 05 - Folhas de papel duplex (cores variadas). 

 01 - Folha de papel Paraná. 

 01 – Caixa de giz de cera com 12 cores – Jumbo. 

 02 - Caixas de lápis de cor madeira aquarelável com 12 cores. 

 01 – Caneta permanente verde. 

 01 – Caneta de tecido preta. 

 01 – Estojo de canetas hidrográficas pilot com 12 cores. 

 01 – Estojo de canetas hidrográficas hidrocor com 12 cores. 

 01 – Peça de fita cetim nº 01/face simples com 10 metros e 7 mm de largura (verde). 

 1m de tecido estampado. 

 01 – Avental plástico (tamanho maior do que o número usado pela criança). 

 12 – Unidades de lápis grafite nº 02. 

 01 – Pincel. 

 04 – Apontadores com reservatório. 

 04 – Borrachas macias para lápis. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



LIVRO DIDÁTICO 
 

AGENDAS, CLASSIFICADORES, CADERNOS E OUTROS (todos os itens devem ser identificados com 
etiqueta na capa) 
 

 

 01 – Agenda escolar capa dura com pautas largas/01 data por folha/espiral, preferencialmente 
com a logomarca do Colégio 2 de Julho – Encontrado na papelaria Garcia (opcional). 

 01 – Classificador tipo rápido, transparente, preferencialmente com a logomarca do Colégio 2 de 
Julho – Encontrado na papelaria Garcia (opcional). 

 01 – Classificador com elástico, transparente, preferencialmente com a logomarca do Colégio 2 de 
Julho – Encontrado na papelaria Garcia (opcional). 

 01 – Caderno de cartografia (27,5 x 20 cm – 96 folhas – capa dura/espiral para 1º e 2º semestre). 

 02 – Cadernos capa dura, brochura costurado 96 folhas, cor lisa de preferência, tamanho 200x275. 

 01 – Estojo (lápis, borracha, tesoura, lápis de cores, apontadores, colas). 

 02 – Colas brancas 90g. 

 04 – Revista em quadrinhos. 

 02 -  Revista de passatempo- Faixa etária – 6 anos. 

 Material Dourado. 
 

 
 

 

 PORTUGUÊS: 
- Projeto Lumirá – Língua Portuguesa 1º ano – 2. ed. São Paulo, 2016. (Composto por livro-texto, 
caderno de atividades e os materiais de apoio: cartonados e adesivos e bloco de letras e números). 
Obra coletiva da Editora Ática - editora responsável: Heloísa Pimentel - Editora Ática. 
 

 GRAMÁTICA: 
- Gramática Fundamental – 1º ano – 3. ed. São Paulo, 2016. Douglas Tufano - Editora Moderna. 
 

 CALIGRAFIA: 
- Macha criança: Ensino Fundamental I: Caligrafia com ortografia e gramática, 2.ed.; São Paulo, 2016. 
Maria Teresa Marsico e Armando Coelho de Carvalho Neto - Editora Scipione. 
 

 INGLÊS: 
- Hello! Stage 1 (1º ano) – 4. ed. São Paulo, 2014. Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de Faria - Editora 
Ática. 
 

 MATEMÁTICA: 
Matemática 1º ano – 4. ed.; São Paulo, 2017. (Composto por livro-texto, caderno de atividades e os 
materiais de apoio cartonados). Editora: Moderna Projeto Presente. Autores: Luiz Márcio Imenes, 
Marcelo Lellis e Estrela Milani. 
 

 CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA: 
Projeto Lumirá – História, Geografia e Ciências 1º ano – 2. ed. São Paulo, 2016. (Composto por livro-texto, 
caderno de atividades e os materiais de apoio: cartonados e adesivos). Obra coletiva da Editora Ática - 
editora responsável: Heloísa Pimentel - Editora Ática. 
 

 PROGRAMA O LÍDER EM MIM – Ensino Fundamental – Nível 1. 1 ed. São Paulo: Editora Ática, 2015. 
 

 
 



LIVROS DE LITERATURA DO 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

LIVRO DE LITERATURA - Para uso individual em Projeto específico que visa favorecer a formação 
do leitor 
 

 
 

Serão solicitados 04 (quatro) livros de literatura, considerando que: 01 (um) título será de escolha 
da criança junto com a família e 03 (três) títulos indicados pela equipe pedagógica, sendo que 01 
(um) título é para leitura compartilhada e 02 (dois) títulos da Ciranda literária. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
OBS.: 
 
1. Todos os livros deverão ser identificados e encapados de modo a garantir a conservação. 
2. Os pais deverão ligar para o colégio e agendar uma entrevista com a professora da respectiva série 
no dia 25 (quinta-feira) ou 26 (sexta-feira) de janeiro das 8h às 11h. 
Atenção! 
A família deverá entregar o material à equipe escolar no período de 23 e 24 de janeiro de 2018. 
Qualquer dúvida, informação com a secretaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO AUTORA EDITORA 

1. Leitura Compartilhada: Os três lobinhos e o 

Porco mau.  

Trivizas e Eugene Brinque Book. 

2. 02 Títulos escolhidos na lista fornecida pela 
professora da turma no ato da matrícula. 

  

3. 01 Título escolhido pelo estudante e sua 
família. 

  

DATA DE ENTREGA:  
____/_____/____ 
 
ASS. RESPONSÁVEL: 
 

 
NOME DO CONFERENTE: 
 
______________________________
_ 
  

DATA DE ENTREGA:  
____/_____/____ 
 
ASS. RESPONSÁVEL: 
 

 
NOME DO CONFERENTE: 
 
________________________________ 
  


