
 
  
 
 
 
 

✓ Material de uso pessoal 
 

QTD. MATERIAL TAMANHO / TIPO MODELO FOLHAS DISCIPLINA  

01 Caderno 
universitário  KIDS 

brochura (187mmx247mm) 
linguagem  40 

 
Língua Portuguesa 
 

01 Caderno 

 

universitário  KIDS 
brochura (187mmx247mm) 

quadriculado 
(1cmx1cm) 

40 Matemática 

01 Caderno pequeno - brochura com pauta 48 
 

Diário 

 
 

QTD. MATERIAL QTD. MATERIAL 

01 Agenda personalizada - ESPA 01 contador com 50 bolinhas 

01 *estojo escolar com duas repartições  01 avental plástico 

01 apontador plástico com depósito 01 plástico grosso 60x50cm 
(para forrar carteira) --- Borracha branca com capa protetora 

--- lápis preto   

01 lápis de cor  (24 cores) 01 tesoura  s/ ponta  c/ o nome  do  aluno  
gravado 
Obs.: Para aluno não destro, indicamos tesoura  
          para canhoto. 

01 giz de cera   (12 cores) 

--- cola branca escolar 

--- cola em bastão 

01 Pasta com elástico 
 (A4- qualquer cor) 

01 *mochila escolar 

01 *lancheira 

 
 
 
 

 
 

*Escrever o nome completo do aluno pelo lado de fora e visível 
 
 

✓ Material didático e pedagógico: 
 

Disciplina Livro / Editora / Edição / Autor 
Código ISBN 

1º ano 
 

Matemática 

 
 
PROJETO BURITI PLUS  
Editora: MODERNA - 1ª EDIÇÃO 
 

 
9788516112516 

 
História / Geografia / Ciências 

 
9788516112851 

 
Língua Portuguesa 

 

PORTA DE PAPEL – ALFABETIZAÇÃO   
Editora: FTD  

9788532297396 

PORTA DE PAPEL – ALFABETIZAÇÃO   

Caderno de Atividades - Editora: FTD  
9788532299666 

ENGLISH STARS 
 (material Bilíngui)    Não comercializados em  livrarias.  

 

--- 

OLEM  “O líder em mim”  

 
--- 

 
Material Pedagógico ESPA 

 
   Material impresso –  produzido pela escola --- 

 
 
 
 
 
 
 

1 *Kit higiene dental :     

 

❖ 01 Necessarie  
❖ 01 Escova dental com protetor de cerdas  
❖ 01 Creme dental (a critério do responsável)                    
❖ 01 Toalhinha  pequena (com o nome bordado)                                          

MATERIAL ESCOLAR - 1º ANO / 2020 
 



 
✓ Material para ser entregue para a professora na primeira semana de aula: 

               Entregar o material dentro de uma sacola plástica com o nome completo do aluno, classe e período  
              (pelo lado de fora). 

 
         01 – avental plástico  

         01 - plástico grosso para forrar a carteira   

         01 - gibi 
 

01 - revista para recorte 

01 - livro paradidático (de acordo com a idade do aluno)  

 

 
 

✓ Material que o aluno deverá trazer:  
  

❖ na 1ª semana de aula:  
▪ Estojo completo 
▪ Lápis de cor 

 
 
❖ a partir da 2ª semana de aula:  

▪ trazer o material de acordo com o horário de aula (horário será entregue na 1ª semana de aula)  

 
 

✓ Observações:  
 

▪ Reaproveitar, se possível, materiais de anos anteriores; 

▪ Todo material  deverá ser etiquetado  com o nome e turma  do aluno (colocar a etiqueta na capa e pelo lado de fora); 

▪ Encapar os cadernos com plástico ou contact  transparente e  incolor; 

▪ Os cadernos  com 40 / 48 fls.  são  solicitados  para evitar desperdícios,  se for  necessário o responsável  deverá  adquirir  

mais  no decorrer do ano; 

▪ Se os  materiais de uso pessoal  forem insuficientes, será necessário a complementação dos mesmos;  

▪ Materiais específicos para determinadas atividades serão solicitados no decorrer do ano. 
 

 

 Qualquer dúvida ou eventualidade estaremos à disposição, pelos telefones:   2946 8688 /  2946 8295 

▪ Giz de cera  
▪ Tesoura 

 

▪ Cola em Bastão 
▪ Caderno Diário 

 


