
LISTA DE MATERIAL - 2023

 Ensino Fundamental – 1º ano
 
Material de “Uso Pessoal”
Qtd Unidade Material
01 un. Pasta Polionda – de 2 cm –  com elástico – (cor vermelha)
01 un. Estojo com zíper (02 ou 03 divisórias)
08 un. Lápis pretos – nº 02 –
01 un. Lápis preto – 6B – (p/ textos)
04 un. Borracha branca (macia)
02 un. Apontador c/ reservatório
02 caixa Lápis de cor – grande – c/ 12 cores – (sendo uma de reserva)
01 conjunto Canetas hidrocor – grande – c/ 12 cores –
05 un. Cola bastão – 10 gr –
01 un. Tesoura s/ ponta (gravar o nome)
01 un. Camiseta usada – adulto – (p/ aula de Artes)
01 un. Livro de história – adequado a faixa etária – p/ ficar na escola –
01 un. Gibi - Turma da Mônica

Livro didático – Inglês
BEBOP ACTIVITY BOOK - 3 ISBN: 9780230453142                        Editora Macmillan

Livros Paradidáticos
● O menino Poti - Ana Maria Machado e Claudius - Ed. Salamandra, 2011 - Série Mico Maneco - ISBN: 9788516072957
● Era uma vez um gato xadrez - Bia Villela - Ed. Moderna - ISBN: 9788516102425

Material Pedagógico

Adquirido na escola e composto de:

● Material Didático: Material Geekie One
Material Gráfico Mater Dei
Kit básico de Timbrados Mater Dei

Serão encaminhados para sala de aula, em janeiro. Valor da aquisição, conforme circular específica.

IMPORTANTE:
● O material acima mencionado deve ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e Ano e entregue para a

professora da sala no primeiro dia de aula.
● Lembramos que, no decorrer do ano letivo, alguns itens desta lista poderão acabar e precisarão ser

repostos. Na ocasião, enviaremos pedido para reposição.
● Não descartem materiais que podem ser utilizados: cadernos em bom estado podem e devem ser

reaproveitados no ano seguinte. É possível fazer uma separação com desenhos ou marcadores.
● Tesouras, lápis de cor, mochilas e lancheiras, devem seguir o mesmo critério.

INÍCIO DAS AULAS:
▪ Dia 26 de janeiro de 2023.

Unidade São José dos Campos


