
 

 

Anos Iniciais – 1º ano 
2022 

 

Material Didático “Poliedro” – 1º ano 
(A Secretaria enviará e-mail aos pais assim que os mesmos estiverem disponíveis para a venda, a partir de janeiro de 
2022). 
 

Projeto “Leitura Compartilhada”: Recomendamos 03 (três) livros paradidáticos, 
indicados iguais para a classe toda, um para cada trimestre: 

• 1º Livro Paradidático: “O Macaco e a Mola” – Sônia Junqueira - Editora Ática; 
• 2º Livro Paradidático: “Qual é a cor do amor? – Linda Strachan – Editora Brinque- 

Book. 
• 3º Livro Paradidático: “A fantástica máquina dos bichos” – Ruth Rocha – Editora 

Salamandra 

 

O que deve conter na mochila diariamente: 

• 01 Pente ou escova de cabelo; 
• 01 Garrafinha “Tipo Squeeze” para tomar água; 
• 01 Troca de roupa; 
• 01 Pote de lenços umedecidos (repor quando necessário); 
• Necessaire para higiene com escova de dente e creme dental. 

 

Material Individual: 

• 01 Caderno brochurão grande (96 folhas – capa dura)  
(Etiquetar: Nome da criança e ano que frequenta); 

• 01 Caderno de desenho grande (50 folhas – capa dura, espiral, sem margem) 
(Etiquetar: Nome da criança e ano que frequenta); 

• 01 Caixa de giz de cera (12 cores); 
• 01 Caixa de lápis de cor (24 cores); 
• 03 Caixas de massa de modelar (12 cores) à base de amido; 
• 01 Jogo de canetas hidrocor (12 cores); 
• 01 corda de nylon individual (1,8m); 
• 01 brinquedo pedagógico (saquinho de bolinha de gude); 
• 01 brinquedo pedagógico "kit letras" alfabeto móvel; 
• 01 Material dourado individual (madeira) pequeno; 
• 01 Gibi; 
• 01 Camiseta (adulto) para atividades de Artes; 



 

 
 
 
 
 

• 01 Revista velha para recorte; 
• 01 Envelope (pardo) A3; 
• 01 Régua de 15cm; 
• 02 Caixas (grande) de lenços de papel 
• 01 Estojo escolar contendo (repor quando necessário): 
• 01 Tesoura (sem ponta); 
• 01 Apontador com coletor; 
• 06 Lápis pretos grafite triangular (nº 02) (deixar 03 em casa de reserva); 
• 02 Borrachas macias (deixar 01 em casa de reserva). 
• 02 Tubos de cola bastão; 
• 02 canetas marca texto; 

 

Material de Arte: 

• 200 Folhas de sulfite A4 (branca); 
• 01 Bloco Criativo A4; 
• 01 Bloco Creative Color Lumi Fluorescente A4; 
• 01 Bloco de Canson A3; 
• 01 Bloco de Canson A4; 
• 01 Rolo de espuma (5 cm); 
• 01 meada de lã Paratapet 100% Pingouin  

(amarela, azul, verde, vermelha ou laranja); 
• 02 Potes pequenos de glitter colorido; 
• 01 Pincel (nº 12); 
• 01 Lixa (média); 
• 01 jogo de guache colorido; 
• 01 pacote de palito de sorvete (colorido); 
• 01 sacola de pano cru (30 x 25). 

 

Observações: 

• Todo o material deverá ser identificado com o nome completo e nível da 
criança, inclusive o uniforme. 


