Lista de Material 1º ANO EF I - 2021


Área do conhecimento
Língua Portuguesa

Material necessário
01 livro de literatura infanto-juvenil, nível de 1º Ano (ver lista, de preferência
com letras maiúsculas em todo o texto)

Observação: Se possível
reutilizar os cadernos do ano
2020

01 caderno brochura grande capa dura 96 fls (sugestão na cor azul)

Matemática

05 folhas de quadriculado 1cm x 1cm ( cuidar com a metragem)
01 kit de material dourado (individual) Será guardado em sala

Artes

Para utilização em todas as
áreas

Material de cuidados de
higiene pessoal

01 caderno de desenho grande capa dura (sugestão encapar na cor azul)
01 cx giz de cera 12 ou 15 cores (fino)
01 estojo de caneta hidrocor 12 cores
01 pacote papel criativo Filipinho color A4
01 pote de massinha
02 metros de papel contact transparente
01 pincel grande chato nº 6 ou 10
01 pasta preta (arquivo) com 120 plásticos (Verificar se o plástico abre com
facilidade)

01 pasta brasil
01 apontador com depósito
01 penal / estojo com zíper
01 régua de 30cm (resistente)
01 tesoura sem ponta com nome do aluno gravado (Mundial ou
Tramontina).
02 borrachas
01 tubo de cola Tenaz ou Faber Castell 110g
01 tubo de cola bastão
05 lápis de escrever preto nº 2 – Faber Castell
01 cx lápis de cor grande (12 ou 24 cores)
01 lancheira térmica para seus lanches no período curricular
01 nécessaire + escova de dentes com capa + escova ou pente de cabelos
(deverá estar todos os dias na mochila)

01 garrafinha de água para uso diário com tampa protetora do bico (com
nome)

01 repelente para insetos OFF Spray
01 protetor solar FPS 30
01 frasco pequeno de álcool em gel 70% de uso individual
06 máscaras ( identificadas com nome e embalagem para máscaras limpas e sujas
identificadas)

Material de contraturno

Turma: CTT - EF - 1 VESP

01 Caderno grande 48 folhas para atividades de reforço escolar (capa dura,
não espiral na cor azul)

02 gibis
02 revistas
01 kit de forminhas para massinha de modelar
01 pote de massa de modelar

Observações:
➔ Se o material estiver em bom estado, pode ser reutilizado do ano anterior.

➔
➔
➔
➔

Todo material individual deverá ser identificado, com nome do aluno e turma.
As marcas citadas são apenas sugestões e preferências.
Diariamente na mochila deve constar lápis de escrever, borracha, lápis de cor, cola e tesoura.
Providenciar todo o material para o seu 1º dia de aula.

Livros Didáticos: deverão ser retirados no dia 01 de fevereiro no colégio.
❖ As apostilas do Sistema de Ensino Anglo
❖ Líder em Mim
❖ Material Wizard
Início das aulas:
❖ Dia: 04 de fevereiro de 2021 (quinta-feira)
Horário das aulas (1º a 6º ano ):

❖ Matutino: 7h30min às 11h45min (segunda a sexta-feira)
❖ Vespertino: 13h15min às 17h30min (segunda a sexta-feira)

Agenda virtual Unimestre (APP Unimestre):
❖ Este é o meio de comunicação oficial do Colégio Excelsior. Portanto fiquem atentos aos envios de
recados pelo APP Unimestre. Caso se tenha dúvidas quanto a instalação e acesso (login e senha),
favor entrar em contato com a secretaria escolar.

SUGESTÕES DE LITERATURAS 1º ANO 2021 - EF
Lista com sugestões de livros de literatura infanto-juvenil. Estes poderão ser adquiridos em livrarias
do gênero.

• Miriam koch. Fina diferente. São Paulo: Roda e Companhia, 2015.
• André Neves. Obax. Rio de Janeiro: Brinque-Book, 2010.
• Elma. Matias quer um amigo. São Paulo: Larousse Júnior, 2009.
• Lucimar Rosa Dias. Cada um com seu jeito, cada jeito é de um! Rio de Janeiro: Alvorada, 2012.
• Cléo Busatto. Livro dos números, bichos e flores. São Paulo: Moitará, 2011.
• Eva Furnari. Não confunda. São Paulo: moderna, 2012.
• Ruth Rocha. O livro de números do Marcelo. São Paulo: Salamandra, 2013.
• Herbert de Souza. A Zeropeia. São Paulo: Salamandra, 2016.
• Jandira Masur. O frio pode ser quente? São Paulo: Ática, 2015.
• Paulo Netho. O pinto pelado no reino dos trava-línguas. São Paulo: Formato, 2014.
• Menena Cottin e Rosana Faria. O livro negro das cores. Rio de Janeiro: Pallas, 2010.
• Ricardo Drequer. Perdidos na mata: explorando os cinco sentidos. São Paulo: Moderna, 2012.
• Marlô Carvalho. Gente de muitos anos. São Paulo: Autêntica, 2009.
• Maria Amália Camargo. Salada de letrinhas. São Paulo: Caramelo, 2011.
• Anna Claudia Ramos e Ana Raquel. Família. São Paulo: Formato, 2009.
Outros livros sugeridos para ampliar a biblioteca pessoal do aluno do 1o ano ou do professor que
trabalha com esta série:
• O Pum e o Piriri do Vizinho. Blandina Frando e José Carlos Lollo. São Paulo: Companhia das
Letrinhas.
• A vaca que botou um ovo. Andy Cutbill. São Paulo: Salamandra.
• Trava- línguas. Gian Calvi. São Paulo: Global.
• Belezura Marinha - poesia para animais ameaçados pelo homem. Lalau e Laurabeatriz. São
Paulo: Peirópolis.

• Nicolau tinha um ideia. Ruth Rocha. São Paulo: Quinteto editorial.
• Travadinhas. Eva Furnari. São Paulo: Moderna.
• Dez Sacizinhos. Tatiana Belinky. São Paulo: Paulus
• Nicolau tinha uma ideia. Ruth Rocha. São Paulo: Quinteto Editorial
• Quem é quem. Lalau e Laurabeatriz. São Paulo: Companhia das Letrinhas
• Bem-te-vi e outros poemas. Lalau e Laurabeatriz. São Paulo: Companhia das Letrinhas
• Não confunda... Eva Furnari. São Paulo: Moderna.
• Palavras, muitas palavras. Ruth Rocha. São Paulo: Quinteto Editorial
• L de livro - alfabeto desenhado. Estúdio Logos. São Paulo: Companhia das Letrinhas
• Cambalhota. Ricardo da Cunha Lima. São Paulo: Companhia das Letrinhas.

