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LISTA DE MATERIAL 2023 

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

LIVROS DIDÁTICOS 

 
MATEMÁTICA 

• BURITI PLUS - MATEMÁTICA 1 

Editora Moderna 

ISBN:9788516112516 

 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

•  MINHAS CAÇADAS - ATIVIDADES DA FASE II DA 

ALFABETIZAÇÃO NATURAL * 

Autoras: Gilda Rizzo 
Editora EDC 

ISBN: 8571900833 

 
 

INGLÊS 

  ENGLISH EXPERIENCE (livro azul) 
Student Book -  1A 
Student Book -  1B 

   Editora: Richmond  

 
 

ROBÓTICA 

 O material de Robótica deve ser comprado na administração do 
Colégio (2º andar). 

Acesse o link de apresentação do material: 

http://www.somostoca.com.br/materiais 

  

 

 PARADIDÁTICO:  

   Com qual penteado eu vou?  * 

   Autor: Kiusam de Oliveira - Ilustraçoes de Rodrigo Andrade 

   Editora: Melhoramentos 
 

Obs.: Os livros da Editora Moderna deverão ser adquiridos pela plataforma da editora seguindo  o 

tutorial inviado por e-mail.               

Os livros da Richmond devem ser adquiridos exclusivamente pela sua plataforma,  seguindo o   

tutorial enviado por e-mail. 

 *Estes livros deverão ser adquiridos em livrarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todos os livros devem ser encapados com plástico transparente ou adesivo transparente   e             e 
etiquetados (na capa) com o nome e sobrenome do aluno; 

 Não será permitido o uso de mochila de rodinha. 

http://www.somostoca.com.br/materiais
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MATERIAL INDIVIDUAL PARA FICAR NA MOCHILA (Não será entregue à professora.) 

            
01 

 

Estojo com: 02 lápis pretos n° 2 (apontados) 
                    01 cola bastão 
                    01 borracha 

01 apontador padrão 
01 apontador jumbo 
01 caixa de lápis de cor jumbo - 12 cores - Sugestão: Faber Castell   

Todo material individual deverá ser marcado com o nome do aluno. 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

01 Garrafa plástica com tampa (Squeeze) com nome 

01 Tesoura sem ponta (com nome gravado) 

01 Pasta plástica com presilha “Romeu e Julieta” - azul (Português) 

01 Pasta plástica com presilha “Romeu e Julieta” - verde (Dever de casa) 

01 Pasta plástica com presilha “Romeu e Julieta” - amarela (Matemática) 

01 Pasta plástica fina com elástico - transparente (Ciranda) 

01 Pasta arquivo Clear Book - verde - 40 plásticos (Artes) 

01 Caderno meia pauta capa dura Tilibra - 40 folhas (Encapado c/ plástico quadriculado verde e branco) 

01 
Caderno de desenho espiral grande capa dura Tilibra (s/ folhas finas) - 96 folhas 
(Encapado c/ plástico quadriculado amarelo e branco) (Caçada) 

01 
Caderno de desenho espiral grande capa dura Tilibra (s/ folhas finas) -96 folhas 
(Encapado c/ plástico quadriculado azul e branco (Integração) 

01 
Caderno de desenho espiral grande capa dura Tilibra (sem folhas finas) - 48 folhas 
(Encapado c/ plástico quadriculado vermelho e branco) (Religião) 

01 
Caderno de desenho espiral grande capa dura Tilibra (sem folhas finas) - 48 folhas 
(Encapado c/ plástico quadriculado amarelo e branco) (Ciranda) 

01 Conjunto de Material Dourado – reduzido – em madeira, no saco de tecido 

MATERIAL DE USO COMUM  

500 Folhas de papel A4 

100 Folhas de papel 40kg A4 

10 Envelopes pardos tamanho ofício 

01 Caixa de lápis cera tipo estaca -12 cores 

02 Rolos de papel toalha 

01 Fita Kraft (38mm x 10m) 

01 Tubo de cola branca 90ml 

01 Lápis grafite HB 

01 Pote de tinta guache 250ml - branca 

01 Pote de tinta acrílica 250ml - branca 

01 Pote de massinha Soft - 500g - (cor livre) 

01 Pincel Tigre nº 267 - 8 (achatado) 

01 Pote de glitter - 3g (cor livre) 

01 Caneta Pilot para retroprojetor 2mm (ponta média) - preta 

01 Bloco criativo Romitec A3 

01 Rolo pequeno de espuma para tintura 

01 Embalagem de cola com gliter e com cores diversas 

01 Saco de lantejoulas grande 

01 Placa de E.V.A - azul (Favor não trazer a placa enrolada.) 

01 Tela de pintura 30cm x 40cm (ou tamanho aproximado) 
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 Todo material (exceto material de uso individual destacado) deverá ser entregue     à 
professora, no dia da Reunião de Pais; 

 O MATERIAL DEVE SER TRAZIDO EM SACOLA DESCARTÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO 

EXTERNA (NOME E SOBRENOMEDO ALUNO). 

Convidamos todos os responsáveis para a nossa 1ª reunião: 

Dia: 02/02/23 Horário: 13h Local: Auditório. 

INÍCIO DO ANO LETIVO – 06/02/2023 

  UNIFORME: 
 

Camisa pólo branca, com listra verde na gola e emblema do Colégio; camisa regata branca, com 

listra verde na gola e emblema do Colégio; camisa gola V, com listra verde na gola e emblema do 

Colégio; camisa manga comprida, com lista verde na gola  e emblema do Colégio;  

Agasalho do Colégio; 

Tênis. 

Masculino: Short de microfibra cinza com emblema do Colégio ou calça jeans azul ou preta 

(tradicional). 

Feminino: Short-saia cinza com emblema do Colégio, bermuda de helanca cinza com emblema 

do Colégio, calça legging cinza com emblema do Colégio, calça jeans azul ou preta (tradicional). 

 

*Para uso sob o uniforme, será permitido meia-calça branca ou cinza e camisa branca. 

 

 

 

No ínicio  do ano letivo informaremos a lista de livros paradidáticos  da “ Ciranda de Livros”. 


