
1º Ano do Ensino Fundamental – 2022 
Lista de Material 

 
Observações: 1. O material didático do FAÇA, os paradidáticos do Projeto Semente que servirão para todos os 
componentes curriculares e a agenda escolar serão adquiridos no Colégio, no início do ano letivo. 
                         2.  Identificar os materiais do aluno/aluna com nome, ano e nível de ensino. 
 

 
Paradidáticos  

 

Villela, Bia. Os  músicos de Bremen. Ed. Paulinas. 
Villela, Bia. Era uma vez um gato xadrez – 3ª edição. Ed. Moderna. ISBN 9788516102425 

Arte 

1 caneta preta PILOT COLOR 850 
1 pote de massinha de modelar – na cor desejada (500g) 

1 gibi 
1 revista para recorte 
Por favor, encaminhar  os materiais de ARTE separados. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Material para 
uso em todos 

os 
componentes 
curriculares 

 

1 jogo de caneta hidrográfica de ponta fina (24 cores) 
6 lápis pretos (grafites)  
2 apontadores com depósito para lápis de ponta fina 
2 borrachas brancas   
1 tesoura sem ponta  
2 tubos de cola em bastão 40g  
2 tubos de cola líquida 35g 
1 caixa de giz de cera com 6 cores 
1 caixa de lápis de cor com 24 cores 
1 estojo de tinta aquarela  com  12 cores  
10 saquinhos 20x25 
1 caderno de desenho capa dura com espiral 50 folhas para atividades extras 
1 caderno ½ pauta( 40 folhas) com linhas para produção textual 
1  pote de massinha de modelar na cor desejada 
1 pastas azuis (polionda) de 335x250x20 mm 
1 revista em bom estado sobre decoração, paisagens, animais ou festas para recortes e 
colagens 
1 revista de Histórias em quadrinhos   
1 bloco de canson A4 branco  
1 bloco de papel A4 colorido criativo  
2 pastas com ferragem azul para organização de lição de casa 
2 estojos simples de zíper e com 2 divisórias para organizar e guardar os materiais 
solicitados na lista como lápis, tesoura, borracha, cola etc 
  
Para aula de música: 
1 xilofone* de madeira de 8 teclas  
1 saquinho de TNT para guardar o instrumento e as baquetas  
 
OBS: O xilofone como outros matérias de uso pessoal, serão devolvidos no final do ano. 
O xilofone poderá ser adquirido em lojas de brinquedos educativos como Catatau 
Brinquedos, Trenzinho Brinquedos Educativos, Fábrica Brinquedos Educativos ou em 
lojas de instrumentos musicais. 

 
 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1. Todo o material deverá ser marcado com o nome do estudante. 

2. O material de uso pessoal do estudante deverá ser reposto sempre que necessário. 

3. Pedimos a colaboração dos pais/ responsáveis na organização diária dos materiais das aulas que 

deverão vir para a escola, evitando assim, prejuízos ao educando. 

4. Material de Artes deverá ser entregue no 1º dia da aula de Artes. 
 


