
 

LISTA DE MATERIAL - 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2018 
 

 
EVITEM ADQUIRIR MATERIAL QUE NÃO CONSTA NA LISTA E REAPROVEITEM O DO ANO ANTERIOR! 

 
- A agenda será fornecida pelo Colégio;  

- Pedimos a gentileza de etiquetar todo o material com o nome e ano do aluno (em letra de forma, 
maiúscula) e evitar estojos de metal. 
 
USO PESSOAL 
1 tesoura sem ponta (com o nome gravado); 
1 caderno brochura, tamanho universitário, capa dura vermelha – 48 folhas; 
1 caderno cartografia 96 folhas sem seda; 
2 pastas com elástico (dorso 4,0-reforçada); 
2 pastas clip file transparente branca (com grampo trilho); 
1 apontador com depósito plástico;  
2 borrachas – oval ou delta; 
1 caneta ponta porosa - cor preta; 
3 colas em bastão 20 g;  
1 lápis de cor triangular (24 cores); 
6 lápis pretos nº 2 redondos;  
1 estojo de canetas hidrográficas (12 cores); 
1 caixa de giz de cera curtom (12 cores); 
1 estojo com zíper (3 repartições); 
1 caneta marca-texto amarela; 
1 revista para recortes; 
Atenção – a pasta dorso (4,0) deve caber na mochila.  

 
INGLÊS 
 Livro:  Cornerstone Pockets 3 SB (Student Book), autores Mario Herrera e Barbara Hojel, Editora Pearson.  

ISBN 9780132452076; 

1 caderno brochura pequeno, capa dura vermelha – 48 folhas. 

 

MÚSICA 

As atividades de Música serão disponibilizadas no Google Sala de Aula, para melhor organização e 

acompanhamento das tarefas; 

Livro: A orquestra tintim por tintim - HENTSCHKE, L., KRUGER, S.E., DEL BEN, L., CUNHA, E.S.- Editora 

Moderna. 

 

ARTE  
1 pasta com 20 plásticos de capa transparente branca; 1 pasta plástica amarela com elástico A4 de 5 cm; 2 

revistas para recortes; 1 estojo (que ficará na sala de Arte - com 3 lápis, 1 apontador, 2 borrachas, 1 

tesoura sem ponta e lápis de cor). 

 

LIVRO - Primeiras Cruzadinhas - Animais, Ed. Balão Vermelho, BH. 

   



LIVRO PARADIDÁTICO – será solicitado pela professora na 1ª reunião de pais. 
 

 


