
 

 

Material Escolar - 2019 

1º ano – Ensino Fundamental 

Materiais de uso individual 
(identificar cada item com nome e turma) 

 

2 cadernos grandes de 70g/m2  capa dura 40 
folhas (sugestão: Kids da Tilibra) 
1 caixa de lápis de cor – 12 cores  
2 lápis pretos no 2  
2 borrachas brancas e macias 
1 apontador com depósito 
1 estojo com 2 divisões 
3 tubos grandes de cola bastão 
2 tubos de cola líquida 
1 tesoura  sem ponta (de boa qualidade e com o 
nome gravado) 

1 pasta amarela com elástico 
1 jogo de canetinhas – ponta grossa (6 cores) 

1 camiseta velha grande para ser usada pelo 
aluno nas aulas de Arte  
1 kit de alfabeto móvel (plástico ou de 

EVA -sugestão: Bolsa alfabeto móvel – Seller) 

Materiais de uso coletivo 
 

1 pacote de papel para scrapbook formato A4 (Sugestão: 

Stamp papéis criativos – Romitec) 
1 bloco de papel com cores variadas 180g A4 (Sugestão: 

Bloco Romitec ou Canson) 

20 sacos plásticos grossos – tamanho ofício 
1 bloco de papel Opaline 50 folhas A4/120g branco 

3 folhas de EVA (qualquer cor) 
3 rolos de papel crepom (qualquer cor) 
3 folhas de papel espelho/dobradura (qualquer cor) 
1 gibi (para ficar permanentemente na sala) 
2 caixas de lenços de papel 
1 pote de massa de modelar 500g (qualquer cor) 

1 revista para recorte 
1 pote de tinta guache (250ml) qualquer cor  
1 pincel chato nº 12 
1 rolo de fita dupla face 
1 rolo de fita crepe larga 48mm 
1 pote de corante alimentício (qualquer cor) 

 
 

LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS 

Disciplina Coleção Volume Autores Editora 

Matemática 
Faça Matemática 
Saber – Kátia Stocco 

1 
Kátia Stocco Smole / Maria Ignez Diniz / Vlademir Marim 

ISBN 7898592135346 
FTD 

Língua Portuguesa 
Faça Língua 
Portuguesa 

1 
Bel Assunção Azevedo / Christianne Botosso / Cristiane 

Boneto    ISBN 7898592135445 
FTD 

Língua Espanhola Superacción 1 
Priscila Vieira, Fernanda Baião, Sandra Pereira, Vanessa 
Ingegneri 

ISBN 7898652404689 
Edelvives 

Língua Inglesa Super Seek and Find 
& Digital Pack  

1 
Ceres Lobeto, Lucy Crichton, Sarah Elizabeth Sprague    

ISBN 9788551100295 
Macmillan 

Educação Tecnológica 
Zoom – Robótica (Ciências e Matemática) 

1 Material disponível para venda somente na biblioteca do colégio 

 

 O segredo de Anton – Ole Konnecke – Editora Wmf Martins Fontes - ISBN 9788578273309 

 Se essa rua fosse minha – Bel Linares e Alcy – Editora Formato - ISBN 9788572088510 
 

 
OBSERVAÇÕES: 

 Data da 1ª Reunião de Pais: 30/01/2019 – 8h para os alunos matriculados no período da manhã e 14h para os 
alunos matriculados no período da tarde. 

 No 1º dia de aula, enviaremos o cronograma para a entrega desses materiais. Aguardem! 

 Os cadernos e livros deverão ser etiquetados na capa. 

 Todo o material (mochila - de preferência sem rodinhas - uniforme, lancheira, garrafa de água, potes de lanche e 
material escolar) deverá vir marcado com o nome e a turma para que, em caso de perda, seja facilmente 
identificado e devolvido. 

 O material será vendido na escola pela Livraria Loyola no período de 13/12/2018 a 21/12/2018 e 09/01/2019 a 
08/02/2019 ou em qualquer loja de sua preferência. 

 Uniforme: Unifor-all – Plantão de vendas no colégio de 12 a 15/12/2018 ou no endereço: Rua Cândido Vale, 255  
Tatuapé – (próximo ao Metrô Carrão) 
Fones: 2295-2920 - 2091-0925 


