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MATERIAL ESCOLAR 

 

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – 2023 

 
TODOS OS MATERIAIS DE USO PESSOAL DO ALUNO 

DEVERÃO SER ETIQUETADOS COM O NOME DO 

ALUNO 

 

 

1 - MATERIAL DE USO DIÁRIO NA ESCOLA 

 
01 - Agenda escolar GRANDE - atenção a agenda- 
deverá ter uma data por página 14 cm x 20 cm.  
02 - Cadernos grandes (BROCHURÃO) – 96 folhas 
*caderno de classe ficará na escola e o de casa na 
mochila do aluno com atividades para realizarem em 
casa com acompanhamento familiar.  
01 - Estojo com zíper e divisórias.  
01 - Tesoura sem ponta.  
03 - Lápis pretos n° 2 (de boa qualidade). 
02 - Borrachas macias. 
01 - Apontador com depósito (evitar o que tem 
aparência de brinquedo).  
02 - Colas (bastão) grandes de boa qualidade.  
01 - Cola líquida grande (de boa qualidade). 
01 - Caixa de lápis de cor (com 12 cores).  
01 - Jogo de canetinhas (12 cores).  
01 - Caixa de giz de cera grosso. 
01 - Régua de 30 cm (plástico duro ou acrílico 
transparente). 
01 - Ábaco Bandeirantes colorido n°2- 100 bolinhas 
01 - Dado pequeno 
01 - Pasta plástica fina transparente de elástico.  
 

2 - MATERIAL DE USO COLETIVO- FICARÁ COM O 

PROFESSOR 
 
50 - Folhas de linguagem 
02 - Caixas de massinhas de modelar (12 cores em 
cada) Favor não comprar massinha luminosa. 
01 - Caixa de saco plástico “tipo zip” (18cm x 23cm). 
01 - Pacote folha sulfite branca (100 folhas – A4). 
01 - Pacote de papel Criative Paper. 
01 - Pacote de papel de dobradura cortado               
(15 cm x 15 cm). 
01 - Pacote de olhos móveis.  
01 - Pacote de palitos de soverte colorido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 – Tinta guache branca – 250 ml.  
01 bloco de Canson A4. 
 

3 - MATERIAL PARA O LANCHE 

01 - Guardanapo de pano para forrar a carteira.  

 

4 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL: 

 

01 - Escova dental. 

01 - Creme dental infantil. 

01 - Toalhinha higiênica (deverá ser higienizada pela 

família toda vez que se fizer necessário).  

01 - Nécessaire MÉDIA (para guardar o material de 

escovação). 

01 – Copo plástico.  

 

SUGESTÃO 
 
01 - Frasquinho de álcool gel individual para higienizar 
as mãos sempre que necessário.  
01 - Frasquinho de sabonete líquido para higienizar as 
mãos sempre que necessário.  

 
 
5 - DOAÇÕES PARA TURMA: 

 

Visando estimular a leitura, contamos com a 

colaboração das famílias para doarem:  

 

A - Revistas em quadrinhos (gibis) novos – se 

possível, da “Turma da Mônica”. 

 

B – Livros paradidáticos infantis.  

 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

- Os materiais de uso contínuo deverão ser 
repostos no decorrer do ano. 
 
- Se houver necessidade, a professora poderá 
solicitar outros materiais para desenvolvimento de 
atividades e trabalhos.    
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LIVROS DIDÁTICOS: FUNDAMENTAL I 

 

PROJETO BURITI PLUS (DE ACORDO COM A BNCC) 

 

PORTUGUÊS BURITI PLUS PORT 1 9788516113117 ED. MODERNA 

INTERDISCIPLINAR BURITI PLUS INTER CIE HIS GEO 1 9788516112851 ED. MODERNA 

MATEMÁTICA  BURITI PLUS MAT 1 9788516112516 ED. MODERNA 

ARTE BURITI PLUS ARTE 1 9788516113216 ED. MODERNA 

INGLÊS FUN WAY 1 ED5 9788516103316 ED. RICHMOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
OBS: Livros paradidáticos serão adotados ao longo do ano letivo. 

 

   

 
OBSERVAÇÕES 

 

Observar o padrão de uniforme exposto no Bazar da Escola. 

 

Padrão de Uniforme  

  

 É obrigatório o uso de uniforme em todas as atividades escolares.  
 

 O uniforme tem um padrão, seguindo as características abaixo: 

 Camiseta: branca ou cinza, com gola redonda/”V” sem/com mangas, que podem ser 

curtas ou longas com o logotipo da Escola.O comprimento da camiseta deve ser abaixo 

da cintura. 

 Calça ou bermuda: (deve ser à altura dos joelhos) azul marinho, em tecido “tactel”/ 
helanca, reta, com ou sem forro com o logotipo da Escola. 

 Blusão: branco/ azul marinho, em tecido “tactel”/ moleton, com ou sem forro, com ou 
sem capuz, com zíper ou modelo “canguru” com o logotipo da Escola. 

 Calçado: Tênis.  

 Não será permitido o uso de chinelo ou sandália (independente do modelo), shorts, 
miniblusa, minissaia, boné, gorro, touca, capuz, camiseta regata ou de times de futebol 
(mesmo sob o uniforme), botas, correntes e qualquer vestimenta imprópria para o  

ZIGUE-ZAGUE    
CALIGRAFIA 1 
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      ambiente escolar e/ou modificar qualquer característica do uniforme.  

 É proibida a troca do uniforme para sair da Escola. 
 

 As peças que não compõem o uniforme e que, por ventura, sejam usadas pelo aluno, 
infringindo as normas estabelecidas pela Escola, serão recolhidas pela Coordenação e 
devolvidas somente aos responsáveis. 

 

 É importante identificar todas as peças do uniforme, colocando o nome completo 

do aluno. 
 

MATERIAL 

 

 O material utilizado no ano anterior, que estiver em condições de uso, poderá ser 

reaproveitado. 

 

 Os materiais que constam nesta lista deverão ser trazidos para a Escola apenas 

quando forem solicitados pela professora, através de bilhete na agenda escolar. 

 

Equipe Diretiva. 
 


