
 

 

✓ Sistema de Ensino Ph  - Cadernos  pH  Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia, Ciências e Artes. 

✓ Livro A Olimpíada da Inteligência (parte 1 e 2) – Programa Escola da Inteligência. 

✓ Book: Stars 1 Student’s Book, Stars 1 Alphabet Book, Reader My Birthday and Reader 

Ocean Animals - Sistema Bilíngue English Stars/Editora Macmillan. 

✓ Livro KIDS CODE  Programa de Educação Tecnológica Robomind, 1º Ano Ensino 

Fundamental. 

✓ Livro: Educação Financeira Comportamental Nível 1 – Gênio das Finanças 

 

✓ 02 cadernos capa dura universitário grande (48 folhas-brochura/ obrigatório)  

✓ 01 pasta A4  com elástico para atividades de sala  

✓ 01 material dourado (Individual – 62 peças)  

✓ 01 caixa de lápis de cor  – 24 cores  

✓ 01 conjunto de canetas hidrocor com 12 cores 

✓ 01 caixa de giz de cera com 12 cores – ponta grossa  

✓ 01 caixa de massa de modelar  

✓ 03 lápis grafite  

✓ 02 borrachas  

✓ 01 régua 30cm  

✓ 01 apontador com depósito 

✓ 01 tesoura com pontas arredondadas  

✓ 01 cola líquida de 110g ou 01 cola bastão 90g 

✓ 02 potes de tinta guache de 250 ml. Cor: MARROM e LARANJA 

Todos os materiais devem ser identificados com nome e turma do aluno(a) e repostos ao 

longo do ano 



 

 

✓ 50 folhas A4 BRANCO 180gr 

✓ 01 rolo de fita adesiva transparente 48 mm x 40 m 

✓ 01 pacote de balão Nº 7 

✓ 01 pacote de Papel Criativo colorido A4 (para dobradura) 

✓ 01 bloco de folha A3 gramatura 200g  - branco 

✓ 01 rolo de fita adesiva isolante 18 mm x 5 m  

✓ Algodão 

✓ 01 dado (seis lados)  

✓ Copos descartáveis (diversos tamanhos) 

✓ 10 palitos de picolé 

✓ 10 botões coloridos  

✓ 02 metros de barbante 

✓ 01 parafuso 

✓ 01 pacote de balão nº 7 

✓ Revistas para recorte 

✓ Grãos de feijão 

Observação: esta é uma lista inicial. Conforme necessário, serão solicitados materiais ao 

longo do ano. 

✓ 1 pincel chato nº08 

✓ 1 pincel chato nº16 

✓ 1 pincel redondo nº 02 

✓ 1 pincel redondo nº 08 

✓ 100g de cola branca ou goma-arábica 

✓ 05 colheres de plástico pequenas (ou palitos largos de madeira) 

✓ 01 bastão de carvão para desenho de espessura média (pode ser afiado sobre uma 

superfície abrasiva como a lixa) 

✓ 02 folhas de papel kraft A-3 

✓ 01 pedra achatada de tamanho aproximado de uma mão adulta  

✓ 01kg de argila não-tóxica 

✓ 01 lata ou garrafa PET pequena 



 

 

✓ Sementes, grãos ou pedrinhas 

✓ 01 base de papelão ou madeira 30 x 30 cm 

✓ 01 esponja (tipo de limpeza) 

✓ 01 camiseta usada 

Observação: esta é uma lista inicial. Conforme necessário, serão solicitados materiais ao 

longo do ano. 

 

IMPORTANTE: 

Material Didático: deve ser comprado na Escola. Consulte condições de aquisição na Secretaria 

Escolar. 

Sobre os itens 3 e  4:  os materiais serão solicitados pelo professor da disciplina no decorrer do 

trimestre. Não há necessidade de a família comprar todo o material de uma só vez e sim quando for 

solicitado pelos professores (orientados para solicitar no mínimo com uma semana de antecedência).  
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