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         1º ano Ensino Fundamental 
 

Materiais 
 1 Estojo com zíper para guardar  

 3 Lápis grafite triangular nº1 ou nº2 ( Faber Castell)  

 1 Apontador com depósito  

 1 Borracha   
 1 caixa de lápis de cor 12 cores triangular (Faber Castell) 

 1 caixa de giz pastel 12 cores 

 2 Canetas preta Soft Point  

 2 Canetas de retroprojetor permanente (uma preta e outra cor a escolher) 
 5 Colas bastão 20g (Pritt) 

 1 Tesoura pequena sem ponta (Mundial ou Tramontina) 

 1 Caderno brochura azul tamanho universitário de 50 folhas (Os alunos que foram do G5 na 

EGV darão continuidade ao uso do caderno de leitura no 1º ano) 

 1 Caderno de desenho grande, espiral, capa dura, 50 folhas  
 1 Régua 15cm transparente 

 1 Cola branca tubo 70g (Tenaz ou Cascorez) 

 1 cola branca tubo 500g (Tenaz ou Cascorez) 

 1 Estojo de Tinta Plástica 20ml c/6 cores Acrilex 
 1 Estojo de canetinhas hidrográficas finas, 12 cores  

 1 Estojo de canetinhas hidrográficas grossa, 12 cores  

 1 Estojo de giz de cera com regulagem (Bic ou Staedtler) 

 2 Blocos criativo com 32 folhas – Romitec (A3) 
 2 Blocos criativo com 32 folhas – Romitec (A4)  

 3 Blocos de papel Canson A3  

 3 Bloco de papel Canson A4  

 1 Bloco Sulfite A4 branco100 folhas 
 1 bloco de folha de sulfite colorido 50 folhas 

 1 Pasta polionda c/ elástico A4 azul  FINA (p/ lição de casa  deverá caber dentro da mochila)  

 5 Pastas plásticas fecho mola: 1 amarela, 1 azul, 1 vermelha, 1 verde (Reaproveitar do ano 

anterior), 1 transparente (só para alunos novos) 

 2 Pote grande de massa de modelar 500g (qualquer cor) (sugestão: Uti Gutti ou Acrilex)  
 4 Potes de tinta guache 250ml (VERMELHO, AMARELO, PRETO E BRANCO) 

 2 Rolo de fita crepe larga 50X50mm 

 1 rolo de durex 2 cm (grande) 

 20 Sacos plásticos (reforçados) com furos tamanho A4 
 1 Gibi  

 1 Pincel chato número 16 (Tigre) 

 1 Pincel redondo número 14 (Tigre) 

 1 pincel chato número 12 
 6 folhas de papel cartão (cores variadas) 

 6 folhas de cartolina (cores variadas) 

 6 folhas de color set (cores variadas) 

 2 folhas de papel espelho 

 2 folhas de lixa 
 2 folhas de papel celofane transparente 

ATENÇÃO: O estojo deverá 

ficar diariamente na mala e 
os materiais devem ser 

repostos sempre que 
necessário. 

Não aceitaremos papel 
enrolado. Favor enviar as 

folhas abertas. Não é 
necessário identificar cada 

folha 
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 1 m de tecido Morim branco 

 1 pacote de palitos de sorvete  

 1 rolo de barbante pequeno colorido 
 1 toalha plástica no tamanho de 2m x 2m 

 1 esponja macia 

 1 jogo (UNO ou Mico ou Baralho ou dominó) 

 1 camiseta adulto (nova ou usada) para atividades de ateliê 
 1 CAIXA PLÁSTICA transparente 30x20x12cm (para o aluno guardar seus materiais individuais como: 

canetinhas e giz de cera). Sugerimos que a canetinha fina, grossa e o giz de cera com regulagem sejam 

guardados em estojos individuais  

Português 
(PARADIDÁTICOS) 

 
 

 
 

 

 GIACOMO, Fred D. Haicais animais. Panda Books.  
ISBN: 9788578882624 
 

 NOBREGA,Maria José;Pamplona Rosane. Salada,saladinha-
Parlendas. Moderna. ISBN: 9788516045746 

 

 Furnari, Eva. Listas Fabulosas. Moderna . ISBN 9788516084486 

 
 

 

 

Obs.: Outros paradidáticos poderão ser solicitados durante o ano.                                                           
  

Matemática 

 

 SMOLE, Katia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Saber Matemática – 1º 

ano. FTD. ISBN:   9788532286659 

 
 

MATERIAL DE ARTES 
Quantidade                      Apresentação 

 OBS.: SERÁ COBRADA UMA TAXA PARA MATERIAL COLETIVO. 

- Bandejas usadas de isopor 

- Revistas com imagens 

1 Caderno espiral capa dura cartografia e desenho, com 100 folhas. 
Capa de cor única, sem desenhos ou adesivos. 
 

MATERIAL DE MÚSICA 
Quantidade                                      Apresentação 

1 Pasta catálogo com 50 envelopes plásticos espessura grossa (0,15mm) 

(resistente, pois será utilizada nos anos seguintes) 

 

 

MATERIAL DE INGLÊS 
Quantidade                                       Apresentação 

 
 

 Caderno espiral capa dura cartografia e desenho com 100 folhas. Capa 

de cor única, sem desenhos ou adesivos. 
 

 READ Carol; ORMEROD Mark. Tiger Time level 1 Student’s book. Macmillan.  

ISBN: 9780230483903 (Sem caderno de atividades) 

http://pesquisa.livrariacultura.com.br/busca.php?q=GIACOMO,+FRED+DI
https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=SMOLE%2C+KATIA+STOCCO&Ntk=product.collaborator.name
https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=DINIZ%2C+MARIA+IGNEZ&Ntk=product.collaborator.name


 

 

 

 

 
         LISTA DE MATERIAIS 2019 

 
 

     

 

 

Rua José Félix de Oliveira, 1271 – Granja Viana – Cotia/SP - CEP 06708-415 – Telefax (011) 4617-2777  

Site www.escolagranjaviana.com.br 

 

Informações: 

 
- Entrega do material: SEGUIR A TABELA ABAIXO. 

- A agenda será fornecida pela Escola no início das aulas. 

- Todo material deverá ser identificado com o nome do aluno. 
- Os alunos precisarão usar diariamente lancheira, para transportar o lanche e uma mochila que deverá 

conter: uma troca de roupa (em um saquinho de tecido identificado com o nome do aluno, camiseta, 

calça ou bermuda, calcinha ou cueca, um par de meias) e transportará diariamente a agenda do aluno. 

- O uniforme completo é de uso obrigatório, e também deve ser identificado com o nome do aluno. * 
Sugestão: bordar o nome. 

- O aluno deve ter em sua mochila diariamente um “Kit escovação” (escova e pasta de dente). 

- O aluno deve ter em sua lancheira diariamente 1 toalhinha para apoiar seu lanche. 

 

Dias 22/01 23/01 
 

MATERIAIS  
Estojo completo, régua, 

tesoura, colas, pasta 

polionda (lição de casa)  
Materiais coletivos 

Cadernos e materiais 

pessoais 

Livros: Matemática, 
Inglês e Artes 

 


