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LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 2020 - ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO 
 

Porta Aberta para o mundo: Língua Portuguesa, 1 / Isabella Pessoa Carpaneda – São Paulo: FTD, 2019. Nova 
edição 

Matemática: Ênio Silveira, Cláudio Marques. – 5ª. ed. – São Paulo  Ed: Moderna 2019. Vol. 1 

Matemática: Caderno de atividade Ênio Silveira, – 5ª ed. – São Paulo  Ed: Moderna 2019. Vol.1 

Melhoramentos: Dicionário Ilustrado da Língua Portuguesa com o menino maluquinho e sua turma. / 
Ilustrações Ziraldo e Estúdio Megatério – São Paulo: Melhoramentos, 2010.  

Gramática Fundamental, 1º ano: / Douglas Tufano. – 3 ed. – São Paulo: Moderna 2016 

Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé – Ednilce Duran/Glair Arruda – Vol.  2 ed. São Paulo: FTD, 2018. 
 

01 livro paradidático ( ver sugestão de livros) 
02 metros de papel contact 

01 foto 3x4 (para atividades de sala de aula) 

01 caixa de giz de cera 
03 folhas de papel presente 

01 pincel nº. 12 (tigre) 
02 pacotes de filipinho color cards 

01 tubo de cola de isopor – 90gr 01 gibi (turma da Mônica) 

03 folhas de E.V. A verde, amarelo e azul ou vermelho. 02 caixas de lápis de cor (12 Cores p/ escola) 

01 pasta catálogo - 90 plásticos p/ portfólio 01 resma sulfite Oficio (2) 

10 lápis grafite preto CADERNOS 

01 metro de TNT cor de rosa. 02 cadernos de capa dura grande (96fls) 
02 cadernos de capa dura grande (48fls) 

01 estojo com borracha, apontador, régua e lápis de 
cores, 1tubo cola bastão e 01 tesoura sem ponta. 

02 cadernos Caligrafia 1 e 2 pauta azul - formato 
190X248 português (48fls) - GEP LIVRARIA 

01 jogo de canetinha hidrocor 12 cores Faber Castell 01 caderno quadriculado- matemática 1x1cm 96 
folhas formato 200x275mm espiral 

 
OBSERVAÇÔES: 
 

 Início do ano letivo: 27/01/2020 

 É importante que a tesoura seja de fácil manuseio, com o corte adequado. 

 No material de uso comunitário não precisa gravar o nome do aluno 

 A professora não receberá material de uso pessoal sem o nome do aluno. Portanto, mochila, lancheira, 
copo plástico, escova de dente e toalhinha devem ser identificados para evitar  trocas  e perdas. 

 Todos os cadernos e livros devem ser encapados e devidamente identificados. 

 Todo material deverá ser entregue somente para a professora da respectiva sala de aula e 
ou/coordenadora nos dias 23/24 de janeiro de 2020. 

 Uso do uniforme escolar, obrigatório a partir do 1º dia de aula (veterano e novato) 
 

Importante: priorizando a acolhida dos alunos, não receberemos materiais coletivo na primeira 
semana de aula. 
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