1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL / 2019
SALA DE AULA E SALA DE ARTES
QUANT.

02

01

MATERIAL

Pacotes de Papel Filipinho

Pacote de papel Lumi
Color

05

Folhas de papel Carmem
(cores variadas)

03

Folhas de papel duplex
(cores variadas)

04

Lápis 2B

02

Borrachas brancas

02

Apontadores com depósito

01

Caixa de lápis de cor
(12 cores)

02

Caixas de hidrocor fino
(12 cores)

02

Caixas de hidrocor grosso
(12 cores)

02

Caixas de cola colorida

JUSTIFICATIVA
Usados para a realização de atividades de desenho e pintura, tanto para a criança
que precisa de um espaço gráfico maior para exercitar a coordenação motora
ampla ou quando o objetivo é o trabalho em pequenos grupos, em que a criança
vai aprendendo a se organizar no espaço gráfico, compartilhando o papel com os
colegas de classe. São folhas usadas também na produção de cartazes, nas áreas
de Ciências, História e Geografia, nas 1ª, 2ª e 3ª etapas. Projetos e sequências do
plano curricular.

Usado pelas crianças na produção de obras de artes no decorrer do ano
letivo (pintura e desenho). Devido à espessura mais grossa, esse papel
favorece os movimentos de pinça fina nas atividades de recorte e colagem.
A diversidade das cores favorece a criatividade e o desenvolvimento da
percepção das crianças. Nos projetos e sequências didáticas (Grupo 2 ao
Grupo 5) do 1º e 2º semestres do ano letivo corrente, conforme plano
curricular.
Usadas para a realização de atividades de desenho e pintura, tanto para a criança
que precisa de um espaço gráfico maior para exercitar a coordenação motora
ampla ou quando o objetivo é o trabalho em pequenos grupos, em que a criança
vai aprendendo a se organizar no espaço gráfico, compartilhando o papel com os
colegas de classe. São folhas usadas também na produção de cartazes, nas áreas
de Ciências, História e Geografia, nas 1ª, 2ª e 3ª etapas. Projetos e sequências do
plano curricular.
Usadas por crianças para registrar textos coletivos, confeccionar cartazes e placas
dentro do contexto de atividades da área de linguagem e com o objetivo de
estimular a leitura e a escrita de forma lúdica e significativa, nas áreas de Ciências,
História e Geografia. Projetos e sequências didáticas das 1ª, 2ª e 3ª etapas,
anexado no plano curricular.
Materiais usados diariamente na realização das tarefas gráficas de todas as áreas:
Natureza e Sociedade, Formação Pessoal e Social, Matemática, Movimento e
Linguagem. O objetivo é favorecer o processo de aprendizagem e
desenvolvimento cognitivo-psicomotor da criança.
Materiais usados diariamente na realização das tarefas gráficas de todas as áreas:
Natureza e Sociedade, Formação Pessoal e Social, Matemática, Movimento e
Linguagem. O objetivo é favorecer o processo de aprendizagem e
desenvolvimento cognitivo-psicomotor da criança.
Materiais usados diariamente na realização das tarefas gráficas de todas as áreas:
Natureza e Sociedade, Formação Pessoal e Social, Matemática, Movimento e
Linguagem. O objetivo é favorecer o processo de aprendizagem e
desenvolvimento cognitivo-psicomotor da criança.
Usado para desenhar e pintar as atividades artísticas e pedagógicas, favorecendo
assim a ampliação da coordenação motora fina, exercitando o movimento de
pinça e estimulando a criatividade. São usados especialmente nas produções de
cartazes, desenhos e murais dos trabalhos de Ciências, História e Geografia e no
Projeto “Literando com as estrelas”, descritos no plano curricular.
Usado pelas crianças para desenhar, nomear produções, ilustrar cartazes, entre
outras atividades, especialmente nos trabalhos de Ciências, História e Geografia,
conforme descritos no plano curricular.
Usado pelas crianças para desenhar, nomear produções, ilustrar cartazes, entre
outras atividades, especialmente nos trabalhos de Ciências, História e Geografia,
conforme descritos no plano curricular.
Usados por crianças para pintar e colorir trabalhos artísticos do Projeto de Artes
Plásticas da 1ª etapa e, ao longo do ano letivo, nas produções dos cartazes e
murais dos projetos e sequências das 1ª, 2ª e 3ª etapas, conforme o plano
curricular.
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03

03

Potes de tinta guache de 250
ml (cores variadas: amarelo,
azul claro, azul escuro,
amarelo pele, vermelho,
magenta, rosa, verde escuro,
verde claro, branco, preto e
marrom.)
(Sugestão: Acrilex)
Anilinas
(cores: verde, laranja e rosa)

01

Rolo pequeno para pintura

01

Pacote de areia colorida

03

Folhas de papel camurça

03

Pincéis nos 8, 12 e 20
(01 de cada tamanho)

1m

Papel contact transparente

1m

Papel contact colorido (liso)

02

Pilot grosso

01

Pacote de papel Canson
A3

Exposição de Artes

Usado para pintura em papel, caixas, tecidos e demais superfícies, com o objetivo de
estimular a criatividade, desenvolver a coordenação motora fina e incentivar o contato
com a arte. As atividades em que as crianças utilizam este material acontecem ao
longo do ano, sendo mais frequentes no primeiro semestre, período no qual acontece
o Projeto de Artes Plásticas. Também será utilizado no Projeto Literando com as
estrelas (1ª etapa) na produção do cenário e cartazes, como também nos murais dos
projetos de Ciências e de demais projetos das 1ª, 2ª e 3ª etapas, conforme plano
curricular.
Usadas para colorir as atividades de artes com o objetivo de possibilitar efeitos
diversos.
Usado para as atividades de pintura no contexto do projeto de artes plásticas. É
um equipamento que ajuda a estimular a criatividade e a exercitar a coordenação
motora fina. É usado especialmente nos trabalhos de pintura em murais para
produção do projeto CIRMEN, na 2ª etapa, conforme plano curricular.
Usado nas atividades do projeto de artes plásticas onde as crianças fazem colagem
de acordo com sua imaginação e criatividade, exercitando também a coordenação
motora fina.
Usadas pelas crianças na produção de trabalhos artísticos do projeto de artes
plásticas (1ª etapa), através de técnicas de colagem. O uso desses materiais permite
obter efeito estético colorido e desenvolver a coordenação motora fina. Também
serão utilizados na confecção de trabalhos individuais das crianças para os murais e
cartazes das 2ª e 3ª etapas para ilustrar alguns temas, como: folclore, são João,
semana da criança, dia do amigo.
Usado para as atividades de pintura no contexto do projeto de artes plásticas. É
um equipamento que ajuda a estimular a criatividade e a exercitar a coordenação
motora fina. É usado especialmente nos trabalhos de pinturas em murais para
produção do projeto CIRMEN, na 2ª etapa, conforme plano curricular
Utilizado para forrar jogos que fazem parte dos projetos, nos quais encontramos
os números e as fichas dos nomes das crianças.
Utilizado para forrar jogos que fazem parte dos projetos, nos quais encontramos
os números e as fichas dos nomes das crianças.
Usado pelas crianças para desenhar, nomear produções, ilustrar cartazes, entre
outras atividades, especialmente nos trabalhos de Ciências, História e Geografia,
conforme descritos no plano curricular.

Usado pelas crianças na produção de obras de artes no decorrer do ano
letivo (pintura e desenho). Devido à espessura mais grossa, esse papel
favorece os movimentos de pinça fina nas atividades de recorte e colagem.
A diversidade das cores favorece a criatividade e o desenvolvimento da
percepção das crianças.
Os materiais para Exposição de Artes estarão disponíveis no início das
aulas, as famílias que desejarem podem adquirir na secretaria da Escola.

Observação:

➢ Os materiais que constam na relação acima podem ser adquiridos pela família e devem ser entregues a partir do dia
21/01 a 25/01 ou através do pagamento de R$ 333,76 (trezentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) na
secretaria da escola.
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MATERIAL DE USO DIÁRIO / 2019
QUANTIDADE
01
01
01
01
02
01
03
01
02
02
01
01
01

MATERIAL
Caderno capa dura espiral grande – 01 matéria (96 folhas)
Pasta catálogo transparente para os textos (mínimo 50 folhas)
Régua (30 cm). Mantê-la na mochila do aluno.
Estojo completo com borracha, lápis HB, apontador, lápis de cor, hidrocor, cola bastão, marcador de texto
e tesoura sem ponta. *Mantê-lo na mochila do aluno.
Revistas em quadrinhos
Prato inox + 01 conjunto de talheres (garfo e colher) com nome gravado
Livros paradidáticos para biblioteca de sala (lista anexo)
Toalha para o lanche (diariamente na lancheira)
Classificadores com elástico (para as atividades de Inglês e Artes)
Classificadores sem elástico (para as atividades de casa e para avaliação de cada etapa)
Avental para as aulas de Artes (sugestão: adquirir na secretaria da escola)
Agenda
Caderno de desenho capa dura 96fls (01 para Artes)

*Esses materiais devem estar identificados com o nome e o sobrenome da criança.

LISTA DE LIVROS / 2019
➢ LÍNGUA PORTUGUESA
Livro: Aprender Juntos, 1º Ano do Ensino Fundamental, 6ª Edição, 2017, Editora: SM, Autores: Cínthia Cardoso de
Siqueira, Denise Guilherme Viotto, Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva e Márcia Cristina Abromovick.
(ISBN 978-85-418-1879-7)
➢ CADERNOS DE ATIVIDADES ADQUIRIDOS NA SECRETARIA DA ESCOLA:
•
•

Um caderno de atividades de Língua Portuguesa, para o 1º semestre.
Um caderno de atividades de Língua Portuguesa, para o 2º semestre.

➢ PROJETO RECITAL DE POESIA: Escolher, entre as sugestões abaixo, um título para o projeto.
LIVRO DE PAPEL
Autor: Ricardo Azevedo – Editora: Editora do Brasil

POEMAS EMPOLEIRADOS NO FIO DO TEMPO
Autora: Neusa Sorrent – Editora: Autêntica

É ISSO ALI – POEMAS ADULTOS – INFANTOJUVENIL
Autor: José Paulo Paes – Editora: Salamandra

BICHO QUE TE QUERO LIVRE
Autor: Elias José – Editora: Moderna

RIMAS DA FLORESTA
Autores: Lalau e Laurabeatriz – Editora: Peinópolis

ZUM-ZUM-ZUM E OUTRAS POESIAS
Autores: Lalau e Laurabeatriz – Editora: Companhia das
Letrinhas

O QUE LEVAR PARA UMA ILHA DESERTA
Autora: Lalau e Laurabeatriz – Editora: Leya

CADA BICHO SEU CAPRICHO
Autora: Marina Colosanti – Editora: Global

SHOW DE BOLA
Autores: Jonas Worman de Matos e José Santos
Editora: FTD
OU ISTO OU AQUILO
Autor: Cecília Meireles – Editora: Nova Fronteira

A ARCA DE NOÉ
Autor: Vinícius de Moraes
Editora: Companhia das Letrinhas
MAIS RESPEITO, EU SOU CRIANÇA
Autor: Pedro Bandeira Editora: Moderna
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➢ LITERATURA
1ª Etapa

3ª Etapa

2ª Etapa

Livro:
Joões e Marias
Autor(s):
José Roberto
Toreno e Marcus
Aurellius
Editora: Cia das
Letrinhas

Livro:
Mania de Explicação
Ilustração:
Mariana Massarani
Autoras:
Adriana Falcão e
Mariana Massarani
Editora: Salamandra

Livro:
A Cidade Perdida
Autor(s):
J. L. Garcia
Santos, M. A.
Pacheco
Editora: Global

➢ MATEMÁTICA
Livro: Faça!, Guia de Recursos Didáticos, Parte 1 - 1º Ano do Ensino Fundamental, 1ª Edição 2016, Editora: FTD,
Autores: Kátia S. Smole, Maria Ignes Diniz e Vlademir Marim (ISBN 978-85-96-00411-4).
➢ CADERNOS DE ATIVIDADES ADQUIRIDOS NA SECRETARIA DA ESCOLA:
•
•

Um caderno de atividade de Matemática, para o 1º semestre.
Um caderno de atividade de Matemática, para o 2º semestre.

➢ CADERNOS DE ATIVIDADES ADQUIRIDOS NA SECRETARIA DA ESCOLA:
•
•

Um caderno de atividade de Ciências Naturais.
Um caderno de atividade de Ciências Sociais.

➢ INGLÊS: O MATERIAL DE INGLÊS SERÁ VENDIDO NA SECRETARIA DA ESCOLA.
Observações:
1. O material de uso diário e os livros deverão ser entregues nos dias 31/01 a 01/02 para a professora da turma, no
turno de aula do(a) seu(sua) filho(a).
2. Os materiais requeridos, que serão usados durante o ano letivo, são subsídios para situações de aprendizagem
que envolvem a exploração de materiais e suportes, conteúdos das áreas de Artes Visuais, e na diversidade de
atividades da rotina de sala de aula (cartazes, murais, trabalhos individuais e em grupos).

Observação: Obriga-se, o CONTRATANTE A FORNECER O MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO NECESSÁRIO AO
APRENDIZADO DO ALUNO, cuja lista lhe é entregue no ato da assinatura do presente contrato, ATÉ 08 (OITO) DIAS ANTES DO
INÍCIO DO ANO LETIVO OU DO INÍCIO DE CADA ETAPA, conforme CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais.
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