
Lista de Materiais 2023 

1º Ano -  Ensino Fundamental – Anos Iniciais 
 
 
 

 

 
 

 
 
MATERIAL BÁSICO DE USO INDIVIDUAL 
01 mochila   
01 Lancheira térmica para transportar o lanche diário, toalhinha 
de mão e utensílios.  
01 garrafa térmica para água (para ficar na mochila) 
01 pasta de elástico fina transparente (tamanho ofício) -  para o 
envio das atividades de casa 
03 pastas plastificadas, transparentes, com trilho de plástico 
(para o envio das atividades dos projetos) 
03 cadernos de 96 folhas (capa dura, sem espiral, vertical, 
grande) (sendo 1 – Português, 1 – Matemática e 1 - 
História/Geografia/Ciências)  
01 Caderno ½ pauta  
02 potes de massa de modelar 500g (verde e amarela) / (para 
atividades lúdicas diversas no decorrer do ano) 
01 livro paradidático da faixa etária (etiquetado para a posterior 
devolução) 
01 gibi (etiquetado para a posterior devolução) 
01 Material Dourado (matemática) 
01 Tangram de madeira 
 
• 01 estojo médio contendo: 
04 lápis grafite HB (Nº 12) 
01 borracha 
01 apontador 
01 cola bastão 
01 tesoura sem ponta (com o nome gravado) 
01 régua de 15 cm de silicone 
• 01 estojo médio contendo: 
01 caixa de hidrocor fino (12 cores) 
01 caixa de hidrocor grosso (12 cores) 
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
 
Obs.: A reposição dos estojos fica aos cuidados dos 
responsáveis. 
      
ITENS PARA TIVIDADE ARTÍSTICA NO DECORRER DO NO 
LETIVO 
01 aquarela (12 cores) 
02 pacote de colorset – A4  
01 bloco de papel Canson A4 (140 g/m)  
01 caixa de cola colorida (6 cores – 25g) 
02 telas de aproximadamente 24x30  
02 tubos de cola branca líquida (90g) (um para cada semestre) 
 

 
 
 
01 pincel nº 6 (para ser devolvido ao final do ano letivo) 
01 pincel nº 16 (para ser devolvido ao final do ano letivo) 
02 lixa de água 
02 potes de tinta guache 250 g (cores: vermelho e azul) 
02 folhas de papel crepom (cores: vermelho e azul) 
01 bloco de papel creative paper 
01 pacote de chamequinho (branco) 
01 pacote da palito de picolé (50 unidades) 
             
ARTE 
01 avental para pintura 
01 toalhinha de mão 
01 tela de aproximadamente 24x30 
01 bloco de papel Canson A4 (140g/m) 
01 pacote de colorset A4 
 
INGLÊS 
Power Up Start Smart Pupil's Book – ISBN: 9781108713580 
Power Up Start Smart Activity Book – ISBN: 9781108713627 
 
ENSINO RELIGIOSO 
ORG. SM – SEMEAR JUNTOS, 1: ENSINO RELIGIOSO 
Editora: SM 
ISBN: 9786557440308  
 
PROJETO EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
PROGRAMA OFICINA DAS FINANÇAS NA ESCOLA 
VOLUME  1 
AUTORAS: Carolina Simões L. Ligocki e Silvana Maria S. Iunes 
Editora: FTD  
ISBN: 978-65-86833-07-2 
 
COMPRA DE LIVROS – LOJAS VIRTUAIS 
Para compras SM Direto, acesse o portal por meio do link: 
https://www.smdireto.com.br e inclua o voucher: 41001F19; 
Para compras FTD, acesse o portal por meio do link: 
https://compre.ftd.com.br  e utilize o código da escola 17476. 
 
COMPRA DE LIVROS – COLÉGIO ABEL 
• Para compras Cambridge, os livros serão comercializados no 
Colégio La Salle Abel, por Plantão de Vendas, na portaria da Rua 
Mário Alves entre os dias 02/01/2023 e 31/01/2023. 
 

https://www.smdireto.com.br/
https://compre.ftd.com.br/


   
 

 
 
 
 
 
MATERIAL PARA TER EM CASA E REALIZAR AS 
ATIVIDADES 
01 tesoura escolar sem ponta 
01 cola bastão 
04 lápis grafite 
01 apontador 
01 borracha 
01 caixa de hidrocor grosso ou fino (12 cores) 
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
 
OBSERVAÇÕES: 
• OS LIVROS PARADIDÁTICOS QUE FOREM NECESSÁRIOS NO 
DECORRER DOS PROJETOS, SERÃO SOLICITADOS 
POSTERIORMENTE AOS RESPONSÁVEIS. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
• Todos os itens deverão estar identificados. ATENÇÃO: 
Orientamos que a etiqueta contenha: NOME, SOBRENOME E  
ANO DE ESCOLARIDADE (não há necessidade de inserir a 
turma).  
• Os itens deverão ser encaminhados ao colégio a partir do 
primeiro dia de aula. 
• Poderão ser solicitados ao longo do ano: alimentos para a 
realização de práticas culinárias, ilustrações ou objetos para 
projetos Pedagógicos, revistas, rótulos, sucatas, embalagens, 
materiais de uso individual para reposição e taxas para eventos 
culturais e atividades. 
 
 
 
 
 
 

UNIFORME ESCOLAR 
Recomenda-se que todo o uniforme seja identificado com o nome do estudante, conforme Manual da Família (incluindo as roupas 
reservas). O tênis deverá ser nas cores preta, branca ou azul-marinho e sem detalhes coloridos e as meias deverão seguir o mesmo 
padrão. 
Orientações: https://bit.ly/ManualdeUniforme  
Pontos de venda autorizados: 
•  Papelaria Enfoque 
•  Papelaria e Livraria Santa Rosa  
Loja online: www.lojapluriforme.com.br/rede-la-salle  
 
INÍCIO DAS AULAS 
• Estudantes novos com responsável (is): 03 de fevereiro, conforme programação, que será divulgada em janeiro, nas redes sociais 
oficiais e site do colégio; 
• Todos os estudantes: 06 de fevereiro de 2023. 
 
REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS 
A primeira reunião com os responsáveis dos estudantes do 1º ao 5º ano acontecerá no dia 04/02/2023, sábado, conforme previsto 
em calendário escolar. 
Local: entrada pela portaria da Mário Alves, salas de aula das turmas do Ensino Fundamental. 
Horários: 09h30 (turno matutino) / 11h (turno vespertino)  

https://bit.ly/ManualdeUniforme
http://www.lojapluriforme.com.br/rede-la-salle

