
 
 

 

 

 

LISTA MATERIAL DIDÁTICO 2022 - 1º ano Fundamental 
 

Literários 

1) Lobinho na escola de enganação - Ian Whybrown - Companhia das Letrinhas - ISBN: 

9788574060941 

 

2) Listas Fabulosas - Eva Furnari - Editora Moderna - ISBN: 9788516084486 

 

3) Livro de Histórias - Georgie Adams - Companhia das Letrinhas - ISBN: 9788574062204 

 

 

Materiais Individuais de papelaria  

2 cadernos de desenho (100 folhas) 

1 caderno A4 (sem pauta) 

1 pct de sulfite branco 

1 bloco creative paper 

1 bloco canson A3 

1 bloco canson A4 

1 pasta de elástico (lição de casa) 

2 pastas bailarinas - com 30 plásticos cada 

2 potes de massa de modelar 

1 prancheta 

1 jogo de canetas hidrocor ponta grossa (12 cores) 

1 caixa de giz pastel 

1 régua (30 cm) 

1 tesoura 

1 cola bastão 

1 tubo de cola branca 

1 material dourado individual 

 

Estojo simples contendo 

1 apontador com depósito / 4 lápis grafite /1 borracha/ 1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

1 jogo de canetas hidrocor ponta fina (12 cores) 

1 cola bastão 

 

Complementares ( por semestre) 

1 jogo de estratégia: dama, dominó, trilha, baralho, memória, batalha naval, cara a 

cara, imagem e ação júnior, uno, mancala, pega varetas, lince, twister. 

1 livro e 1 gibi para a biblioteca de sala. 

 Os jogos e o livro  serão devolvidos no final do semestre, para substituição. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Arte 

01 pasta polionda tamanho A3 para guardar os trabalhos. 

01 prancheta A4 – de madeira. 

01 avental ou camiseta velha para atividades com tinta.  

Será cobrada uma taxa pela tesouraria para a aquisição do restante dos materiais. 

 

Adquirido na ESCOLA - Agenda Ofélia 2022 

 

Somente para os estudantes inscritos no período Integral 

1 Caderno de desenho A4  

1 nécessaire com escova de dente e pasta (ambos devem ser trocados 

periodicamente) 

 

Observações 

Os materiais do estojo devem sempre ser repostos. 

Todos os materiais deverão estar DEVIDAMENTE ENCAPADOS E IDENTIFICADOS com nome 

do estudante. 

 


