
 

COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO I 

 

LISTA DE MATERIAL – 2022 

1º ano 

 
Disciplina Livro Autor(es) Editora Ano ISBN 

Português 
Compartilha Português – 
1(*) 

Obra 
Coletiva 

Moderna 2019 9788516121945 

Matemática 
Buriti Plus Matemática – 
1(*) 

Obra 
Coletiva 

Moderna 2018 9788516112523 

Projeto 
Interdisciplinar 

Projeto Pensamento, Ação 
e Inteligência – PAI 2 – 4ª 
reimpr. (*) 

Marian 
Baqués 

SM 2012 9788598457475 

• 01 livro de literatura compatível com a faixa etária e o nível de conhecimento. 

• 01 gibi compatível com a idade. 

• 01 revista de desafio compatível com a idade (sugestão: que utilize letra caixa alta). 

(*) Material disponível para compra na internet. 

SM: https://www.smdireto.com.br (Voucher 53651F18) 

Editora Moderna: http://www.modernacompartilha.com.br 

 

 

AGENDAS IMPORTANTES 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

11/02 

Divulgação das turmas – a partir das 14h 
Recepção 

Unidade de Ensino I 

Entrega dos materiais – período das aulas regulares 
do aluno 

Professora regente – sala 

14/02 Início das aulas Sala de aula 

 

Material de sala de aula 
Identificar com o nome do aluno e a turma  

03 cadernos (brochura, capa dura, grandes, 96 folhas)  

01 caderno (meia pauta, 48 folhas) para FHC 

01 caderno de cartografia e desenho A4, 80 folhas, para Inglês 

01 pasta de elástico polionda (20mm) A4 (azul) 

01 pincel achatado nº 12 

03 caixas de massinha de modelar 

01 bloco de papel Criativo A4 120g/m² (32 folhas, 8 cores) 

01 bloco de papel Canson A3 140g/m² (20 folhas) 

01 bloco de papel Canson A4 140g/m² (20 folhas) 

01 bloco para aquarela A3 300g/m² (12 folhas) 

01 pote de tinta guache (branco, preto, vermelho) 

01 pote de tinta para tecido (azul ou rosa) 

01 kit de material dourado para uso individual 

01 caneta de contorno 0.4 – preta 

01 fita adesiva transparente (larga) 

Material (estojo do aluno) 
Identificar com o nome do aluno e a turma 

01 apontador com depósito 

01 borracha macia 

01 caixa de lápis de cor 

02 colas em bastão 

01 estojo de canetinha hidrocor fina (12 cores) 

01 tesoura sem ponta, de aço, com cabo plástico 

03 lápis grafite  

OBSERVAÇÃO 

A qualidade dos materiais é 

imprescindível. Para a 

segurança das crianças, 

evitem adquirir aqueles de 

procedência duvidosa. 

https://www.smdireto.com.br/
http://www.modernacompartilha.com.br/

