
Lista de materiais para 2021 – 1º ano 
(Colocar nome do aluno em todos os materiais) 

01 – agenda com uma página grande por dia útil; 
50cm – algodão cru; 
01 – apontador com depósito; 
01 – borracha macia média; 
10 – folhas sulfitão grosso; 
10 – botões grandes; 
02 – cadernos brochuras, capas duras, grandes 
com 60 folhas internas sem estampa; 
01 – caixa de caneta hidrocor (12 cores); 
01 – caixa de ecogizes de cera (faber castel); 
01 – caixa de lápis de cor de 24 cores; 
01 metro de feltro vermelho; 
1m – papel contact transparente; 
01 – dado; 
01 – estojo grande com três repartições; 
03 – folhas de scrapbook (com estampas 
pequenas); 
01 – quebra-cabeça de 60 peças; 
02 – lápis grafite; 
01 – caneta preta e 01 caneta colorida (Acrilpen) 
100 – folhas de papel sulfite A4 branco; 
(Chamequinho) 
MOTIVO: OUTRAS MARCAS ENROSCAM AS 
FOLHAS NO MOMENTO DA IMPRESSÃO. 
03 – pastas com trilho; 
01 – régua de 30 cm transparente; 
01 – tesoura sem ponta; 
01 – tubos de cola 110g; 
03 – E.V.A. glitter; 
50 cm - tecido de algodão com estampa infantil; 
01 – gibi; 
01 – pacote de real papper colorido; 
01 – papel cartão rosa; 
01 – Color set rosa; 
04 – E.V.A. lisos (01 bege, 01 vermelho, 01 preto, 
01 verde); 

02 – Papeis crepons (01 amarelo, 01 verde); 
01 – cartolina branca; 
01 – pasta polionda A4 com elástico no fecho 
55mm; 
100 – palitos de sorvete; 
01 – pacote de palito de churrasco; 
02 – potinho de massinha de modelar; 
01 – pacotes de bexigas; 
10 – envelopes saco; 
10 – envelopes para carta ofício; 
01 – prancha plástica para natação; 
01 – Flauta Doce Germânica; 
01 – Pasta catálogo c/ 30 plástico; 
50 cm de TNT camuflado (exército); 
01 – Rolo de barbante pequeno colorido; 

01 – material dourado (contendo: 1 placa de 
centena, 10 palitos de dezenas e 100 
cubinhos de unidade. 
 
 
Livro paradidático para leitura e desenvolvimento 
em sala de aula durante o ano letivo: 

 
PROJETO    RECEITA DE FELICIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adquirir na secretária do Colégio – valor  R$80,00 

Receberemos somente a lista completa (com todos os materiais pedidos). 
Os materiais deverão ser entregues na secretaria nos dias 04 à 15 de janeiro de 2021. 

 
Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. 

Cada item desta lista contém um projeto pensado, sonhado e inspirado no desenvolvimento humano. 
 

Que venham muitos momentos de conexões!!! 
 



 

Lista de paradidáticos para 2021 – 1º ano 

 

1º Trimestre 

Livro : Obax - Autor: André Neves  
Livro : Não confunda - Autor: Eva Furnari 
Livro : Gente de muitos anos - Autor: Malô Carvallho  

  

 

 

 

 

 

2º Trimestre 
Livro : Rima ou combina - Autor: Marta Lagarta  
Livro : Adivinhe se puder  - Autor: Eva Furnari 
Livro : Lápis cor de pele  - Autor: Daniela de Brito  
Livro: Perdidos na mata: explorando os cinco sentidos – Autor: Ricardo Drequer.  
 

 

 

 

 

 

 

3º Trimestre 
Livro: Roda de letrinhas – Autor: Nye Ribeiro  
Livro: Daniel no mundo do silêncio – Autor: Walcyr Carrasco 
Livro: Malala e seu lápis mágico – Autor: Lígia Azevedo 

 

 

 

 
 
 
 


