
 

 
Turma - 1º Ano Fundamental 

 

Material Interdisciplinar 2020 
O responsável pode optar por trazer a lista abaixo, completa, ou pagar o valor do material no colégio até um dia antes do 

início das aulas. (Não trazer os materiais no 1º dia de aula) 

 
10 lápis pretos nº 2 

4 caixas de lápis de cor fino com 12 cores  

2 caixas de giz de cera grosso 

6 borrachas brancas 

4 colas líquidas brancas atóxicas (grande) 

1 jogo de caneta hidrocor Piloto ponta grossa 

4 potes de tinta guache de 250g nas cores (amarelo, 

azul, vermelho e bege) 

1 caixa de tinta plasticor 

1 tinta de tecido  (laranja) 

1 caneta para tecido 

3 colas líquidas (grandes) 

4 potes de massa de modelar de 500g colorida  

1 pincel nº 14 achatado 

1 pincel nº 8 

1 pacote de palito de sorvete sem cor 

2 metros de tecido algodão cru 

1 tela 20X30cm com nome  

3 lixas grossas de parede  

1 material dourado (unidade,dezena e centena) de 

madeira, com nome  

1 tesoura sem ponta, com nome 

1 estojo largo com zíper e com nome (o estojo ficará 

na escola, não voltará para casa e o material será 

reposto quando necessário pela professora). 

1 latinha (tipo de creme de leite) encapada, com 

nome  

1 avental para atividades com tinta com nome 

1 fita crepe  

1 durex largo 

1 durex colorido 

1 caneta permanente preta 

 

Papéis:  

200 folhas de sulfite colorido 

3 Papéis celofane (qualquer cor) 

3 Papéis de seda (azul, vermelho, laranja) 

4 Papéis crepons (laranja, marrom, verde e amarelo) 

6 Papéis color set ( azul, vermelho, marrom, laranja, 

preto e verde) 

4 Papéis cartão (preto, branco, azul e amarelo) 

3 Cartolinas brancas 

3 Papéis espelho (laranja, verde e preto) 

2 Papéis Kraft 

4 Folhas de E.V.A (branco, preto, marrom e rosa) 

4 E.V.A com brilho 

1 bloco de papel canson A4  

1 bloco Criativo com 32 folhas Romitec 

1 pacote de papel Lumipaper Creative (fluorescente) 

1 Kit Leoni 

1 caixa de lenço de papel 

 

 

Material Pedagógico 

1 caderno de brochura com pauta com 50 folhas (capa dura), com nome.  

1 cadernos quadriculado 1X1 com 50 folhas de capa dura (Meu primeiro caderno),com nome. 

Obs: Os cadernos não poderão ser espirais  

1 pasta de polionda grossa na cor de preferência da criança, com nome. Se preferir é possível optar pela maletinha de 

plástico polionda na cor de preferência da criança.  

1 pasta tipo Clearbook com 30 plásticos (qualquer cor), com nome 

1 jogo de letras, alfabeto de plástico ou de E.V.A para construção de palavras, com nome 

1 Gibi com nome 

 

Não esqueça de providenciar estojo com materiais para ficar em casa para as lições de casa. 

 

Valor do material escolar interdisciplinar: R$ 594,00 
*Pode ser parcelado em até 4x no cartão, cheque ou boleto, a partir de Janeiro de 2020. 



 
 

Material Didático complementar - 2020 

Deve ser adquirido pelos responsáveis. 

 

 

LIVRO DE INGLÊS: SUPER SEEK AND FIND 1 - SB AND DIGITAL PACK 

1º ANO - Volume 1 - Editora Macmillan  

Lucy Crichton - Ceres Lobeto - Sarah Elizabeth Sprague - ISBN: 9786685734508 
*Vendido através do site da Disal Distribuidora - https://www.disal.com.br 

 

 

 

 

LIVRO DE ESPANHOL: SUPER ACCIÓN 1 

Editora Edelvives - Autores: Priscila Vieira, Fernanda Baião, Sandra Pereira e Vanessa Ingegneri  

1º ANO - Volume 1 - Editora Edelvives - FTD - ISBN: 978859601206-5 
*Vendido através do site da FTD com 30% de desconto em até 10x  - https://www.ftdcomvoce.com.br  

CUPOM DO ALUNO: MATERIAL20SPCOD 

 

 

LIVRO DE CALIGRAFIA: NO CAPRICHO “A” 

Caligrafia com Ortografia e Gramática - Autores: Isabella Pessoa de Melo Carpaneda, Angiolina 

Domanico Bragança - Editora: Quinteto Editorial - FTD  -  ISBN 978858392046-5 

*Vendido através do site da FTD com 30% de desconto em até 10x  - https://www.ftdcomvoce.com.br  

CUPOM DO ALUNO: MATERIAL20SPCOD 

 

 

PROJETO: EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA - Leo Fraiman 

Metodologia OPEE - Fundamental 1 - 1º Ano 

Editora FTD - ISBN: 978859600521-0  
*Vendido através do site da FTD com 30% de desconto em até 10x  - https://www.ftdcomvoce.com.br  

CUPOM DO ALUNO: MATERIAL20SPCOD 

 

 

 

 

PROJETO: LER É UMA AVENTURA - 1º Ano Fundamental 

Suzete Araújo Águas Maia 

Elen Aleixo Barbosa - Editora: Casa Publicadora Brasileira 

ISBN: 978853452485-8 
Teremos plantão de venda no colégio assim que as aulas começarem. Não é vendido em livraria/ papelaria. 

 

 

 

Os livros de histórias infantis (paradidáticos) serão solicitados no início do ano e adquiridos pelos responsáveis 

após a reunião de apresentação.  
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