
   
 
 

 

LISTA DE MATERIAL - 2022 

1º ANO 

 ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS 

 LIVROS  

1. Língua Portuguesa - Porta Aberta para o Mundo – Isabella Carpaneda. 1ª Edição 2019 – FTD 
  ISBN: 7898683430381 

2. Matemática - Faça Matemática – partes 1 e 2 – Kátia Cristina Stocco Smole, Maria Ignez de Souza 
Vieira Diniz, Vlademir Marim – 2ª Edição 2020 - FTD -  ISBN:  7898683436123 

3. Ciências - Porta Aberta para o Mundo – Ângela Gil, Sueli Fanizzi e Olga Gil. 1ª Edição 2019 – FTD  
 ISBN: 7898683430480 

4. Geografia - Porta Aberta para o Mundo - Edilson Adão, Laercio Furquim Jr. 1ª Edição 2019 
FTD  ISBN: 7898683430589 

5. História - Porta Aberta para o Mundo - Alfredo Boulos Júnior. 1ª Edição 2019 – FTD  
 ISBN: 7898683430534 

6. Programa Bilíngue: 
- Super Minds Starter Student's Book with DVD-ROM (ISBN: 9780521148528) 
- Super Minds Starter Workbook (ISBN: 9780521148535) 

Editora: Cambridge University Press 

 MATERIAL INDIVIDUAL  

01 camiseta grande (tamanho adulto) para as aulas de pintura (identificada) 

01 tesoura sem ponta (nome gravado) 

01 estojo com lápis, borracha, apontador, lápis de cor, canetinhas coloridas e fita métrica 

01 pasta escolar fina com elástico (tamanho ofício) para tarefa de casa 

02 cadernos grandes pautados brochura 96 folhas 

03 pastas amarelas de papelão com grampo para atividades do trimestre 

03 pastas azuis de papelão com grampo para atividades do trimestre (bilíngue) 

01 caixa de giz de cera com 12 cores 

02 pincéis de pelo chato nº10 e nº20 (um de cada) 

01 rolinho de pintura 10 cm 

01 tela de pintura (20x30cm) 

02 potes de massa de modelar (500g) 

Material dourado 

01 gibi 

01 revista Picolé 

MATERIAL DE ARTE 

02 canetas pretas com tinta permanente (1 ponta fina e 1 ponta 2.0) 
02 blocos criativo com 8 cores vivas – 32 folhas (325x235mm) 
01 bloco criativo estampado  – 24 folhas 
01 pacote de papel sulfite A4 gramatura 120g/m² (Bilíngue) 
01 pote de purpurina – (qualquer cor) 
01 folha de cartolina dupla face (qualquer cor) 
01 folha de cartolina branca 



   
 
 

 

LISTA DE MATERIAL - 2022 

01 kit de tinta acrílica brilhante (com 06 potes, 37ml) 
01 folha de papel laminado (qualquer cor) 
01 folha de papel camurça (qualquer cor) 
01 folha de papel cartão (qualquer cor) 
01 placa de EVA (qualquer cor) 
01 placa de EVA estampada 
01 placa de EVA com glitter (qualquer cor) 
01 pasta A4 catálogo com 20 plásticos 
01 pacote de olhos móveis 
01 cola branca 90g 
01 caixa de cola colorida (com 06 unidades) 
01 bloco de papel Canson branco A4 
01 folha de papel nacarado 
1m de papel contact transparente 
01 fita crepe marrom 
01 durex colorido 

ORIENTAÇÕES 

● Todo o material deve ser identificado com o nome da criança. 
● É de responsabilidade da família a reposição do material durante o ano letivo, de acordo com a 

necessidade de cada aluno (a). 
● Sugerimos que o material seja entregue na primeira semana de aula para a conferência das 

professoras. 
● As listas, o plano de execução e a capa dos livros estão disponíveis no site do Colégio. 
● A Agenda La Salle / 2022 será fornecida pelo Colégio. 

 

 

 


