
 

 

1º ANO EFI 
IMPORTANTE: 

 

❖ A agenda escolar é meio para comunicação através dos bilhetes, compra de cartelas e 
anotações das tarefas de casa, por isso torna-se indispensável. 

 
❖ O uso do uniforme é obrigatório a todos os alunos. 

 
❖ Todo o material é de uso individual e por isso é muito importante que todos os itens 
estejam identificados com o nome do aluno (a). 
 
❖ Receberemos somente a lista completa. Materiais incompletos e sem nome serão 
devolvidos. 
 
❖ Conforme a necessidade será solicitada a reposição de materiais. 

 
❖ Será solicitada uma taxa para a compra do material referente às lembranças: Dia das 
Mães, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. 
 

MATERIAIS QUE DEVEM PERMANECER DIARIAMENTE COM O ALUNO: 

01 estojo 

01 pasta com elástico 30 mm formato ofício para lições de casa 

02 tubos grande de cola bastão 

01 tubo de cola branca 90g 

01 tesoura sem ponta (Mundial ou Tramontina) 

01 caixa de lápis com 12 cores (Caras e Cores) 

01 caixa de giz de cera 12 cores 

01 estojo de canetas hidrocor ponta fina com 12 cores 

01 borracha macia 

01 apontador com depósito 

02 lápis pretos nº 2 

01 pincel marca texto 

01 caderno – espiral pautado – 98 folhas (capa dura/universitário) 

01 caderno quadriculado grande – 50 folhas (capa dura) 

01 garrafinha para água (Squeeze) 

01 agenda escolar (uso obrigatório) tamanho 140x210mm, contendo uma página por dia. 

 

 

 

LISTA DE 
MATERIAIS  
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MATERIAIS QUE DEVEM PERMANECER EM SALA: 

01 bloco de Papel Canson A4 (1 creme e 1 branco) 

04 metros de contact transparente 

01 bloco de papel Canson A3 COLORIDO / Criativo 8 cores (32 folhas) 

01 Kit Leoni papéis escolares A4 NR 2 - pacote com 62 folhas - Leoni 

01 calculadora simples com números grandes 

01 pasta plática verde com ferragem 

01 kit de material dourado individual em madeira (pode ser do ano anterior) 

02 gibis novos para leitura em sala 

01 caixa de lenço de papel/01 lenço umedecido 

01 caderno de desenho A4 com capa dura 

10 sacos pláticos com furos 

02 folhas de EVA (1marronm e verde) 

01 livro paradidático de preferência do aluno para a biblioteca volante (será devolvido no final 

do 1º semestre) 

02 colas bastão grandes 

04 caixas de massa de modelar (12 cores – Uti Guti) 

 

 

MATERIAL ESPECÍFICO PARA ARTES VISUAIS: 

01 bloco de Papel Canson A3  

01 bloco de Papel Canson A4 

05 folhas de papel Craft 

03 Cartolinas brancas 

01 estojo aquarelável com 12 pastilhas 

01 caderno de desenho A4 com capa dura 

01 pincel chato nº8 

01 pincel redondo nº2 

250ml de tinta guache: azul, vermelha, amarela, branco e preto 

1 kg de argila 

01 jogo educativo pedagógico 

01 camisetão/ avental 
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MATERIAL ESPECÍFICO PARA LÍNGUA PORTUGUESA: 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 

1º bimestre: O sanduíche da Maricota – Autor: Avelino Guedes – Editora Moderna 

2º bimestre: O Grufalo – Autor: Julia Donaldson – Editora Brinque - Book 

3º bimestre: Caça ao tesouro (leia a história, resolva os enigmas e encontre o tesouro)_ 

Autor: A.J Wood – Editora Brinque-Book. 

4º bimestre: Lolo Barnabé – Autor: Eva furnare – Editora Moderna 

 

 

MATERIAL ESPECÍFICO DE LÍNGUA INGLESA: 

 

SUPER SEEK AND FIND STUDENT'S BOOK & DIGITAL PACK- 1 

Caderno Pequeno 

 

  
                                                                      

Feira Cultural 
 

Os materiais a serem usados nas instalações da Feira Cultural serão solicitados 
posteriormente através de uma lista complementar assim que definirmos os temas e 

iniciarmos as produções equivalentes em cada série. 
 
 

  
  
 
 

REUNIÃO DE PAIS às 19h00 
 

Educação Infantil – dia 22/01 
Ensino Fundamental 1 – dia 23/01 

Ensino Fundamental 2 e Médio – dia 24/01 

 
 VOLTA ÀS AULAS  

28 de Janeiro de 2019 
 

Plantão de Vendas da editora Mcmillan – 
para a venda dos livros de língua inglesa 

didáticos e paradidáticos. 
dias 29/01 30/01 

 
 

 
 
 
 
 

 


