
 

 

Primary Programme -  Primary 1 - P1 (1º ano) 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Livro Didático: Cornerstone (Student Edition with Digital Resources) Grade 1. 

Editora Pearson. ISBN: 978-0-13-523194-4 

1 

Livro Didático: OXFORD International Primary Maths Grade 1. Editora Oxford. ISBN: 
978-0-19-839459-4 

1 

Livro Didático: DANTE, Luiz Roberto. Projeto ÁPIS Matemática. 1ª ano. 4ª Edição, 2020. Ática 

Editora. ISBN 9788508195688  

 

1 

Livro Didático: ROCHA, Ruth. Canções, Parlendas, Quadrinhas para crianças novinhas. Editora 

Salamandra. 1ª edição. ISBN 978 – 85 – 160 – 8562-9 

 

1 

Livro de literatura: Livro de literatura: How full is your bucket? For kids. Editora Scholastic. 

Autor: RALF, Tom. ISBN: 9780545642958 
1 

Alfabeto móvel em EVA (identificado) 1 

Apontador com depósito para lápis de cor 1 

Avental para pintura (Bonja) *1 1 

Borracha branca pequena 1 

Brinquedo de parque *2 1 

Brinquedo: louça – boneca – carrinho - ferramentas *2   escolher duas opções 2 

Caderno brochura vertical com linhas (produção de texto) 96 folhas grande capa verde sem 

gravuras 

1 

Caderno brochura vertical com linhas (tarefa) 96 folhas grande capa amarela sem gravuras 1 

Caderno brochura vertical com linhas 96 folhas (grande) capa azul sem gravuras. 1 

Caderno de desenho grande 96 folhas (para desenho livre) 1 

Caixa de lápis de cor, 12 cores 1 

Caixa de tempera guache com 6 unidades (tampa com pincel) 1 

Caixa plástica organizadora com tampa 4 litros 23cm x16cm x12cm altura 1 

Cola bastão grande (identificada) 1 

Cola branca (110 g) 1 

Copo plástico, tipo caneca, identificado 1 

Envelope branco A3  2 

Escova de dente 1 

Estojo com 3 divisões (penal) 1 

Estojo de canetas hidrográficas finas, 12 cores  1 

Estojo plástico para escova e pasta de dente 1 

Giz de cera (grosso) 12 cores (identificado) 1 

Jogo educativo para alfabetização na língua portuguesa *2  1 

Lápis grafite 4 

Livro de história (faixa etária) na língua inglesa *2 1 

Livro de história (faixa etária) na língua portuguesa *2 1 



 
Lupa 1 

Massa de modelar pote 150grs 2 

Material dourado com 111 peças (com nome nas peças) 1 

Mochila 1 

Novelo de lã 1 

Pasta de dente 1 

Pincel grande (nº 16) 1 

Régua de 20 cm (plástica) 1 

Revista para recorte  1 

Sacola literária *3 1 

Tecido estampado (50 cm) 1 

Tela para pintura 20x30 1 

Tesoura sem ponta, de aço inoxidável, com o nome do(a) aluno(a) gravado  1 

Tinta acrílica 1 

 

ALEMÃO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Hallo Anna 1 NEU - Arbeitsbuch 
Editora Klett -ISBN-978-31-260-0060-4 

(Somente o livro de exercícios) 

 
1 

Bloco Criativo A4 1 

Caderno brochura vertical com linhas (48 folhas) grande capa vermelha sem gravuras. 1 

Pacote de massa de Biscuit branca- 90g 1 

 

ARTES 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Bloco Canson A4 1 

Cola branca 110g (líquida) 1 

 

 

IMPORTANTE 

Reunião Pedagógica com pais 2021 

Data: 04/02 - 5ª feira – 19h   

 

 

  



OBSERVAÇÕES: 

 

1) A entrevista com os pais, realizada pelos professores, ocorrerá nos dias 04 e 05 de fevereiro 
de 2021. O horário poderá ser marcado, a partir do dia 18 de janeiro, na Secretaria da Unidade 
Internacional (3032 8895). 

2)  Início das aulas: 08/02/2021 (2ªfeira). 

3) Todos os materiais devem ser identificados. 

4) Uniforme: o uso do uniforme é obrigatório e pré-requisito para o acesso às salas de aula. Os 
mesmos deverão ser identificados com o nome completo. 

5) Horário de aula (essencial): 8h15 às 16h00 

6) Educação Física: Se a autorização para a prática esportiva, entregue com os documentos 

da matrícula, tiver a opção B assinalada, um atestado médico deverá ser providenciado até 

o primeiro dia de aula e entregue ao (à) professor (a) de Educação Física. 

7) A caixa organizadora deverá ser do tamanho solicitado devido ao espaço no qual será 

guardada em sala de aula. 

 

  8) A mochila deve conter: 

- 1 muda de roupa (meias e roupas íntimas), conforme o clima; 

- 1 saco plástico para roupa suja; 

- 1 par de calçados confortáveis (chinelo ou Crocs); 

- repelente; 

- protetor solar; 

- lenço umedecido, conforme a necessidade. 

  

 

*1 – O avental está disponível para a venda nas lojas: Seteoito, Guthyê e Bekos. 

*2 – Será combinado durante a entrevista com a professora. 

*Indicação de autores para livro de literatura na língua portuguesa 

FRANÇA, Mary. JUNQUEIRA, Sônia (Coleção Estrelinha I,II e III), ROCHA, Ruth. FURNARI, 

Eva. CATUNDA, Célia. MISTRORIGO: Coleção O show da Luna. ORTOHOF, Silvia. ROCHA, 

Ruth; ZIRALDO. 

*Indicação de jogos educativos 

Loto Leitura, Jogo de matemática “Lógico”, Lince, Bingo de letras, Dominó, Dominó de palavras, 

Bingo de palavras, Ludo, Uno, Quebra-cabeças de operações simples, Stop, Forca, Dominó de 

frases. 

*3 – A sacola literária deverá ser adquirida na secretaria da Unidade Internacional (pode ser 

utilizada a do ano anterior). 

   

 

  

 

 


