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Lista de Material -  1º Ano – Ensino Fundamental I 
 
 

Língua Portuguesa 
 

 

Livro: Projeto Presente Língua Portuguesa – 1º Ano – 4ª edição  
Autoras: Débora Vaz, Elody Nunes Moraes, Rosangela Veliago, Luzia 
Fonseca Marinho e Maria da Graça Branco 
Editora: Moderna 
ISBN: 9788516097370 

Observação: Serão solicitados mais 4 livros paradidáticos no início do ano e, mais 1 nas férias. 
 
 

Matemática 
 

 

Livro: Saber Matemática 1 – Nova edição 
Autora: Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Vlademir Marim 
Editora: FTD 
ISBN: 9788532286659 

 
 

Inglês 
 

 

Livro: Super Stars¹ Student Book With Multi-Rom 
Autora: Jadson, Patrick; Sileci, Susan Banman 
Editora: Oxford 
ISBN: 9780194100663 

 
 

Materiais 
 
1 estojo de zíper com 3 divisórias (altura máxima de 5cm), única cor, sem desenho 

1 estojo pequeno transparente (para colocar o giz de cera)   

4 lápis pretos HB triangular  

1 apontador plástico com reservatório  
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1 borracha branca macia  

1 tesoura escolar sem ponta com o nome do(a) aluno(a) gravado  

1 caneta marca texto amarela  

1 caixa de lápis de cor longo com 12 cores - sugestão: Faber-Castell  

1 caixa de giz de cera curto com 15 cores  

1 jogo de caneta hidrocor, ponta fina com 12 cores - sugestão: Faber-Castell  

1 tubo de cola líquida branca 110g  

2 tubos de cola em bastão 40g - sugestão: Pritt  

4 caixas de massinha com 12 cores sem glitter - sugestão: UTI GUTI  

1 pote plástico pequeno para armazenar a massinha      

1 caderno quadriculado 10mmx10mm, Tilibra Kids, brochura, capa dura com 40 folhas  

2 cadernos de linguagem, Tilibra Kids, brochura, capa dura com 40 folhas  

1 caderno de caligrafia com pauta verde, TILIBRA KIDS, bruchura, capa dura com 40 folhas 

1 pasta azul de plástico, 2cm com elástico  

1 pasta catálogo transparente cristal com 50 plásticos  

2 pastas finas azuis transparentes de plástico com elástico  

100 folhas de papel sulfite branco A4  

1 bloco colorido / criativo A3 120g/m2 (24 a 32 folhas, de acordo com a marca)  

1 bloco de desenho branco A3 140g/m2 com 20 folhas  

3 folhas de papel para scrapbook 305mmx315mm (estampas variadas)   

4 envelopes pardos tamanho 11cmx17cm  

4 envelopes pardos tamanho 16cmx22cm 

1 revista Recreio  

4 livros “para colorir”   

1 gibi  

10 botões sortidos para artesanato 
1 fita adesiva decorativa 
1 pacote de papel para origami 10cmx10cm com 50 folhas 
 
 

Arte 
 
1 camiseta de adulto branca para usar nas aulas de Artes (manter na mochila) 

½ metro de algodão cru 
1 bloco de papel colorido A3 
1 caixa de lápis de cor 24 cores 
1 cola líquida 110g 
1 apontador de 1 furo com depósito 
2 rolos de durex colorido 
1 folha de papelão holler – tamanho A3 – espessura 2,5mm 
1 pote de tabletes de massa de biscuit – porcelana fria 
1 lápis grafite 2B 
1 pincel formato redondo – nº 10 
2 envelopes de papel pardo tamanho maior que A3 
1 caneta permanente preta com ponta média 
 
*colocar material de Arte em sacola separada e identificada com nome* 
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Importante 
 

 Na primeira reunião de pais, todo o material escolar deverá ser entregue etiquetado com 
o nome completo e a série do(a) aluno(a). Colocar o nome em cada unidade de giz de cera, 
caneta hidrocor e tinta.  

 Havendo necessidade, ao longo do ano, a professora solicitará a reposição de materiais. 

 Diariamente, o(a) aluno(a) deve trazer na mochila 1 copo plástico, 1 troca de roupa em 
saco plástico e a agenda escolar, que será fornecida pelo Colégio no início do ano letivo. 

 No início do ano letivo solicitaremos mais livros para didáticos. 
 

Observações 
 

 
 

 

UNIFORMES 

 
A comercialização das novas peças se iniciará em 10 janeiro de 2017 nas dependências do Colégio São 
Francisco Xavier de 2ª a 6ª feira das 8h às 17h. No sábado 21/01/17 haverá plantão das 8h às 12h 
Salientamos que o uso dos modelos atuais será permitido ainda pelos próximos dois anos, ou seja, até 
dezembro de 2018. Portanto, não existe a pronta obrigatoriedade do uso das peças que compõem os novos 
modelos. 
O novo uniforme será comercializado exclusivamente nas dependências do SANFRA. 
Disponibilizaremos oportunamente mais informações sobre os dias da semana e os horários disponíveis 
para aquisição dos uniformes no decorrer do ano letivo. 

 

 

 

A LIVRARIA DA PRAÇA estará no Colégio São Francisco Xavier de 10/01 a 

04/02/2017 das 9h às 17h. No sábado 21/01/17 haverá plantão das 8h às 12h.  

 

Telefone para contato: 96935-8138 
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