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Lista de Materiais – 2018 

1º Ano – Ensino Fundamental I 
 

PAPELARIA 

2 Cadernos grandes brochura (com costura) capa dura de 50 
folhas - na cor amarela    

1 Caixa de Massa Adesiva p/ fixação papéis 

2 Cadernos pequenos brochura de capa dura 50 folhas capa 
azul (para Inglês), capa amarela (para Espanhol) 

1 Camiseta (adulto) usada para Arte 

1 caderno espiral, capa dura, meia-pauta 1 Cartela adesivos pequenos (livre escolha)  

1 caderno de desenho de 50 folhas (para Arte) 1 Folha de EVA azul e 1 fantasia 

1 Caderno de caligrafia - pauta verde - formato: 190mm x 
248mm 

1 Gibi 

1 Pasta plástica azul A4 com elástico  1 Pacote de pano multiuso 

1 Estojo escolar com três repartições 1 Pote plástico c/ tampa (tipo margarina) 

1 Apontador com depósito 2 unidades de refil de cola quente (1 grosso / 1 fino) 

1 Borracha macia 2 fitas adesivas dupla face 12mmx30m 

2 Lápis grafite n° 2 
2 Caixas de massinha para modelar - 12 cores - a base de 
amido 

1 Caneta marca texto verde  1 Folhas de cartolina branca 

1 Régua de 15cm  2 Folhas de papel color-set azul 

1 Tesoura sem ponta 5 Metros de fita cetim branca (largura 2cm) 

1 Caixa de canetinhas (12 cores) 
2 Potes tinta PVA (60ml) p/ artesanato (cores: vermelha e 
preta) 

1 Caixa de giz de cera (12 cores) 2 Revistas ilustradas velhas para recorte 

1 Caixa de lápis de cor (12 cores) 4 Plásticos A4 

1 Estojo de aquarela (12 cores) 1 kit de papeis escolares variados A4 

1 Tubo grande de cola bastão  1 metro de tecido de algodão cru  

1 Tubo pequeno de cola branca  

 

KIT HIGIENE 

Deve ser trazido, diariamente, e com todos os itens identificados. 

1 escova de dentes 
1 bolsinha (tipo nécessaire) para guardar os materiais de 
higiene bucal 

1 porta escova e 1 tubo de creme dental infantil 1 mochila 

1 toalha de mão  1 lancheira (com oleado ou toalha) 
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LIVROS DIDÁTICOS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Projeto Ápis - Língua Portuguesa - 1º ano - edição renovada - de acordo com a BNCC - Ana Trinconi, Terezinha Bertin e Vera Marchesi - 

Ed. Ática  

 

MATEMÁTICA 
Projeto Ápis – Matemática – 1º ano – edição renovada - de acordo com a BNCC - Luiz Roberto Dante - Editora Ática  

 

CIÊNCIAS / GEOGRAFIA / HISTÓRIA 
Projeto Buriti – BURITI Ciências, História, Geografia 1 -  edição renovada  -  Editora Moderna - 4ª edição  

 

ENSINO RELIGIOSO 
Crescer com alegria e fé - Ednilce Duran e Glair Arruda - Editora FTD 

 

INGLÊS 
Shine On! 1 – Student Book & Extra Practice – Com Online Practice – OXFORD 

 

ESPANHOL 
Ventanita Al Español 1 -  Editora Santillana 

 

PARADIDÁTICOS: 
Faniquito e siricutico no mosquito – Jonas Ribeiro – Ed. Elementar 

Breno, o esquentadinho – Mailza de Fátima Barbosa -  Editora do Brasil  

O menino que aprendeu a ver – Ruth Rocha – Editora Salamandra 

Isolda e o Mistério do Baú de Histórias -  Andrea Avelar – Editora Suinara 

 

PROJETO MENTEINOVADORA – MIND LAB  
Programa MenteInovadora 1.0  

Venda efetuada, diretamente pela Mind Lab aos pais, através de código de acesso, no momento da ativação da Experiência 

Digital.  

O código e as orientações serão fornecidos no início das aulas, para acesso e pagamento. 

Valor R$ 180,00 -  Forma de pagamento: cartão de crédito, com parcelamento em até 12x sem juros. 

 

SUCATA 

No decorrer do ano letivo, serão solicitados materiais de sucata, massa de biscuit ou argila e 1 tela de pintura, para atividades pedagógicas 

e de Arte. 
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UNIFORME 

É de uso obrigatório em todas as atividades promovidas pelo colégio. Em dias de frio, poderá ser utilizado outro agasalho por baixo do 

blusão do colégio, nas cores azul, vermelha ou branca. 

Locais de compra: 

UNILINEA CONFECÇÕES -  Rua Marques, 82 - Sta. Inês - (11) 2204-5584 - unilinea@uol.com.br 

FAZARTE - Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 2744 - (11) 4323-3446 / 2994-0298 - fazarteconfec@uol.com.br 

 

MATERIAL QUE SERÁ FORNECIDO AO ALUNO EM 2018 
Agenda padronizada da Rede Passionista de Educação 

Carteirinha de Identificação Escolar 

Materiais impressos 

 

AVISOS IMPORTANTES 

 

MATERIAL / UNIFORME 
Mochila, lancheira, todos os materiais e uniformes deverão estar visivelmente identificados com o nome do aluno para evitar 

transtornos futuros. 

Cabe ao aluno a responsabilidade de cuidar tanto do seu material, quanto de seu uniforme, visto que o colégio não se 

responsabiliza pela perda, danos ou extravio de objetos pessoais e de valor. 

 

INÍCIO DAS AULAS / ENTREGA DE MATERIAL 
Dia 29/01/2018  -  segunda-feira  -  às 12h55  -  Para todas as turmas (da Educação Infantil ao 5º ano) 

A entrega de todo o material desta lista deverá ser entregue no primeiro dia de aula. 

 

VENDA DE LIVROS NO COLÉGIO: 
 

DISTRIBUIDORA LOYOLA -  Venda de material de papelaria, livros didáticos e 

paradidáticos. 

Plantão de vendas no colégio: De 18 a 23/12/2017 e de 10/01 a 20/02/2018 

De 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h30 / Sábados, das 8h às 11h30 

 


