
 
 

 

 

 

Material Escolar 

• 02 tubo de cola branca (90g); 
• 01 caixa de lápis de cor (grande); 
• 01 caixa de hidrocor (grosso); 
• 01 caixa de lápis hidrocor (fino); 
• 02 folhas de cartolina carmem; 
• 02 papéis 40 kg; 
• 01 massa de areia cinética;  
• 01 folha de emborrachado EVA glitter; 
• 01 bloco de papel desenho A3 (140g/m²); 
• 03 lápis grafite; 
• 02 borrachas para lápis (retangular ou 

quadrada); 
• 01 pincel nº 15, cabo longo, cerdas macias 

(identificado com o nome da criança); 
• 01 régua 30 cm (identificada com o nome da 

criança); 
• 02 pastas colecionadoras com trilho (para 

guardar as atividades diárias/devolvidas ao final 
do ano letivo); 

• 01 pasta com elástico fina (para envio de 
atividade de casa); 

• 01 caderno de desenho grande (capa dura/96 
folhas); 

• 01 caderno espiral grande (capa dura/96 
folhas); 

• 01 caixa de material dourado simples; 
• 01 revista; 
• 01 bloco de papel creative neon; 
• 01 gibi em INGLÊS; 
• 01 papel camurça preto; 
• 01 cola de silicone; 
• 01 papel contato. 

Material de Uso Diário  

Deve conter na bolsa da criança diariamente: 

• Lancheira; 
• Estojo de plástico: 01 caixa de lápis hidrocor 

(fino), 01 caixa de lápis de cor, 02 lápis, 02 
borrachas, 01 lapiseira e 01 tesoura ponta 
arredondada; 

• Garrafa de água com identificação da criança. 

 

 
 

Livro didático 

• Bernoulli Sistema de Ensino - Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais 1º ano 
(Adquirir na ACDMAV – Unidade 2). 
 

Títulos 

 

O MONSTRO DAS CORES 
 
Autora: Anna Llenas 
Editora: Aletria 

 

  

CANÇÕES, PARLENDAS, 
QUADRINHAS, PARA 
CRIANÇAS NOVINHAS 
 
 
Autora: Ruth Rocha  
Editora: Salamandra 

 

O JARDIM 
DESENCANTADO 
 
 
Autora: Vanessa Guedes 
(adquirir na ACDMAV – 
Unidade 2) 

 

Entrega de Material 

• Local: Ginásio de Esporte – Unidade 1 (acesso 
pela rampa do portão 5) 
• Data: 20 e 21 de janeiro 
• Horário:  

Turmas da manhã: 8h às 12h 
Turmas da tarde: 13h30 às 17h30 
 

• Gentileza, encapar e etiquetar livros após a 
conferência na escola. 

• Gravar nome da criança em materiais de uso 
individual 

• Não será permitida a entrega de material na 1ª 
semana de aula. 

ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO 

 

1º ano 

 


