
 

 

 

  

 RELAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR – ANO 2022 – 1º ANO – EF1 
 
 

➔ MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE À PROFESSORA DA TURMA NO DIA DA REUNIÃO DE PAIS:   
 

 MATEMÁTICA       →SMOLE, Kátia Cristina Stocco. Faça Matemática, 1º ano. 2.ed. São Paulo: FTD, 2020. ISBN:   

                      7898683436123- Kit completo (incluindo Partes 1 e 2 e Faça Você Mesmo) 
 

 DEMAIS DISCIPLINAS →Material produzido / organizado pela equipe de série. 

 
  01 caderno grande vertical, de capa dura, sem espiral - 48 fls / Tilibra ou similar. 

01 revista de história em quadrinhos (Gibi infantil) 

  02 estojos de canetas hidrográficas grossas com 12 cores 

  01 estojo de canetas hidrográficas finas com 12 cores  

  02 caixas de Gizão de cera com 12 cores (Faber Castell ou similar)  

  01  bloco Criativo com 32 folhas coloridas – ROMITEC ou similar – formato 325 X 235mm   

  01  pacote de  papel para dobradura: Orimania 3 em 1 - Romitec (ou similar) 

  01  pacote Filipinho Color Lumi A4 ou similar  

  01  pote de massinha UTI GUTI – 500g – LICYN (qualquer cor) ou similar 

  02 revistas com gravuras (para pesquisa) 

  01  aquarela em pastilhas com 12 cores (Faber Castell – Referência 19.0012 ou similar 

  01  tela para pintura 30 cm x 20 cm 

  01  bolsinha transparente com fecho para as sílabas plastificadas. Tamanho – 23cm X 18cm 

  01  jaleco branco, manga curta, com o nome identificado no bolso 

➔ MATERIAL PESSOAL DE USO DIÁRIO: (*deverão ser repostos sempre que necessário – por conta dos protocolos de 

saúde, materiais de uso pessoal não poderão ser compartilhados) 

* 01 mochila sem rodinhas e de material leve, na qual caiba uma pasta polionda. 

* 01 lancheira de alça longa 

* 01 agenda do Colégio Santo Inácio (será fornecida pelo colégio e entregue diretamente aos alunos no primeiro dia de aula – uso  
   obrigatório) 

* 02 estojos para guardar o material (modelo simples e leve, de preferência transparente), com zíper (para lápis de cor e outro 
   para o material diário) 

* 01 pasta polionda – 2 cm (cor livre) 

* 03 lápis pretos nº 2 triangular (apontados) 

* 01 apontador com depósito 

* 01 tubo de cola polar – 40g 

* 01 borracha macia 

* 01 régua plástica (Cristal) de 20cm 

* 01 tesoura Mundial ou Tramontina com pontas arredondadas 

* 01 caixa de lápis de cor com 24 cores 

* 01 tubo de cola em bastão (Pritt ou similar) 10g 

* 01 Pilot Compactor Color (ou similar) avulso – preto 

* 01 caneta Hidrográfica ponta média 2.0mm preta Office Pen (ou similar) 

* 01 garrafa para água 

MATERIAL QUE DEVERÁ VIR DIARIAMENTE PARA O LANCHE, DENTRO DA LANCHEIRA: 

● 01 guardanapo de pano 

● 01 toalhinha de mão 

 



Enquanto durarem os protocolos para a COVID19, o aluno deverá trazer diariamente: 
 

● 01 bolsinha plástica com 3 máscaras e 1 frasco pequeno de álcool em gel 

● 01 saquinho plástico para armazenamento das máscaras usadas 

 

AVISOS: 

1. Encapar o(s) livro(s) de Matemática com Contact ou plástico transparente e etiquetar com nome completo, série e 
turma. 

2. Identificar todo o material do aluno, inclusive casaco e lancheira. 

3. O material pessoal de uso diário deverá ser enviado dentro da mochila.  

 

ATENÇÃO!   A indicação de marcas nos materiais serve como referência de modelo. Eles podem ser substituídos por 

outros com as mesmas características solicitadas. 

 
 

IMPORTANTE: 

● Reunião de Pais e entrega de material - dia 03/02/2022 - as informações sobre esse encontro serão divulgadas em 
janeiro/2022.   
 

● De 7 a 9 de fevereiro, durante o período de adaptação, as aulas acontecerão em horário reduzido, a ser informado 
na reunião de pais.  

 

 

 
 


