
1º ANO
DO ENSINO FUNDAMENTAL

MATERIAIS INDIVIDUAIS

1 Alfabeto móvel, em EVA (mínimo de 300 letras)

1 Apontador com depósito

1 Borracha branca

1 Caderno de desenho grande, 96 folhas (Desenho Livre)

1
Caderno brochura, vertical, grande, 96 folhas, com linhas (pode ser o caderno 
personalizado do Bonja)

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

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

1 Caixa de lápis de cor (12 cores)

1 Cola branca líquida (90 g)

2 Colas bastão (20 g)

1 Estojo de caneta hidrográfica fina (12 cores)

1 Estojo com 3 divisões

2 Envelopes brancos A3

1 Foto 3x4

4 Lápis grafite 

1 Material dourado, com 111 peças (trazer em um pote plástico com tampa)

1 Mochila

2 Pastas ABA fina, com elástico

1 Pacote de massinha de modelar (12 cores)

2 Pratos de papelão, com 30 cm de diâmetro

1 Revista para recorte 

1 Régua de 20 cm (plástica)

1
Tesoura sem ponta, de aço inoxidável, com cabo plástico preferencialmente preto 
(com o nome gravado)



LIVROS DE IDIOMAS 

CENTRO DE IDIOMAS: Os livros devem seguir a opção feita na matrícula.

INGLÊS

1
Next Station Student’s Book 1 (somente o livro-texto) - Editora Macmillan – ISBN: 
9788551101278

1 Caderno brochura, vertical, grande, 48 folhas (capa vermelha e sem gravuras)
1 Pasta polionda, 20 mm, com elástico e identificada (para guardar o livro e o caderno)

ALEMÃO

1
Hallo Anna 1 NEU – Arbeitsbuch (somente o livro de exercícios) Editora Klett – ISBN: 
9783126000604

1 Caderno brochura, vertical, grande, 48 folhas (capa vermelha e sem gravuras)
1 Pasta polionda, 20 mm, com elástico e identificada (para guardar o livro e o caderno)

MATERIAIS COMPLEMENTARES 

1 Brinquedo (escolher duas opções)

Sugestões: bonecos, carrinhos, ferramentas, itens de cozinha, entre outras opções que poderão ser 
combinadas com a professora.

1 Jogo educativo

Sugestões: Loto Leitura, jogo de matemática “Logico”, Lince, Bingo de letras, Dominó, Dominó de 
palavras, bingo de palavras, Ludo, Uno, quebra-cabeças de operações simples, Stop, Forca, 
Dominó de frases, alfabeto silábico, Pequeno jogo das grandes coisas, Pescando com a 
matemática.

1 Livro de história

Indicações de autores : FRANÇA, Mary. JUNQUEIRA, Sônia (Coleção Estrelinha I, II e III), ROCHA, Ruth. 
FURNARI, Eva. CATUNDA, Célia. MISTRORIGO: Coleção O show da Luna. ORTOHOF, Silvia; ZIRALDO.

LIVROS DIDÁTICOS 

• DANTE, Luiz Roberto. Projeto ÁPIS Matemática. 1° ano. 4ª edição,2020.Ática Editora.                        
ISBN 9788508195688

• ROCHA, Ruth. Canções, Parlendas, Quadrinhos para crianças novinhas. Editora Salamandra.              
1ª edição. ISBN 9788516085629

• MARTINS, Marta D. Brincar de verdade. Editora Cuca Fresca. 3ª edição. ISBN 9788587140173



UNIFORME 

O uso do uniforme é obrigatório e pré-requisito para o acesso às dependências escolares. Os 
mesmos deverão ser identificados com o nome completo do(a) aluno(a).

Locais de comercialização:

SETEOITO 
Av. Marquês de Olinda, 2787 | Glória 
Telefone: (47) 3433-9983

BEKOS CONFECÇÕES
Rua Padre Kolb, 1485 | Anita Garibaldi 
Telefone: (47) 3433-5964

GUTHYÊ UNIFORMES
Rua Herval D’Oeste, 1200 | Saguaçu 
Telefone: (47) 3425-8006

OBSERVAÇÕES 

• Início das aulas: 07/02/2022 (2ª feira).
• Todos os materiais (individuais, livros didáticos, idiomas e complementares) devem ser 

identificados.
• O material do ano anterior que estiver em bom estado de conservação poderá ser 

reaproveitado.
• Horário de aula: 7h20 às 11h45 (matutino) – 13h30 às 17h55 (vespertino).
• Os materiais e os livros poderão ser entregues à professora no dia da entrevista.

 ENTREVISTA 

A entrevista com os pais e responsáveis, realizada pela professora, será presencial e ocorrerá nos 
dias 03 e 04/02 (5ª e 6ª feira). O horário deverá ser marcado, a partir do dia 18/01, através do link 
que será enviado por e-mail no dia anterior (17/01).
Qualquer dúvida, entre em contato pelos telefones: (47) 3032-8861 ou (47) 3032-8880.

 REUNIÃO PEDAGÓGICA 2022 

Dia: 02/02/2022 (4ª feira)                                          
Horário: 19h
As reuniões serão on-line e o link de acesso, encaminhado por e-mail.

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 à professora regente.


