
 

 

 

 

Material Escolar - 1º Ano Ensino Fundamental – 2022 

                                      

Para uso diário:  

● 1 estojo com três compartimentos organizados com os seguintes materiais:  

1º compartimento: 3 lápis, 2 borrachas, 1 apontador e 1 caneta destaca texto. 

2º compartimento: lápis de cor (todos identificados) 

3º compartimento: 1 cola bastão (grande) e 1 tesoura sem ponta e identificada 

●  Mochila identificada 

 

Uma caixa identificada (que será entregue à professora) contendo: 

● 1 pote de massa de modelar SOFT (500g) 

● 2 lápis 

● 2 borrachas 

● 1 jogo de canetas hidrocor de ponta grossa (12 cores) 

● 1 pacote de folhas Filipinho 

● 1 dado pequeno 

● 2 pacotes de folhas de desenho 

● 1 pote de sorvete ( vazio) 

● 2 canetas de retro projetor (2.0) 

● 2 canetas de retro projetor (1.0) 

● 1 tubo de cola líquida 

● 1 régua identificada 

● 1 pincel nº 20 

 

Para as aulas de Educação Física: Atestado médico atualizado (preferencialmente de 

médico pediatra ou cardiologista) com data entre fevereiro ou março/2022 (entregar na 

secretaria até 14/03/2022). 

 

Para as aulas de Artes e Literatura: 1 conjunto de tinta aquarela em cartela. 

 

Para as aulas de Música: (todos os itens devem estar identificados):  

● Uma caixa de papelão de pizza de 35 x 35 x 4,5 cm com tampa, com a parte de fora branca, 

já montada 

● 1 pote (1 xícara de chá) de grãos, sementes crus ou assemelhados (como milho, arroz, 

feijão, lentilha, canjica, sagu...) - pode ser misto ou somente um tipo de grão. 

 



 

 

 

Material Didático: 

 

       

 

Literaturas obrigatórias:  

 

 

 
 

 

 

 

 

Já sei ler. 
Patrícia Averbach. 

Editora Brinque Book 

Não confunda. 
Eva Furnari  

3ª Edição - 2011 

Listas Fabulosas.  
Eva Furnari 

Ed. Moderna 

O carteiro chegou. 
Janet e Alan Ahlberg 

Companhia das 
Letrinhas 

 

Informações Importantes: 

● Entrega do material: 10/02 - 13h30min às 17h 

● Início das aulas: 14/02 – 13h30min às 17h50min. 

Os alunos devem trazer apenas a mochila completa e o lanche para o intervalo. 

● Calendário escolar pode ser conferido no site da Escola (www.ceap.g12.br). 

 

Atividades extra curriculares  

Havendo, nesta faixa etária, nº mínimo de alunos para formação de grupos, pretende-se 

oferecer as seguintes atividades  

● Escolinha de Futsal - masculino 

● Robótica 

● Ginástica 

O material didático do 1º ano é um conjunto de 4 cadernos (apostilas) de diversos 

componentes e 1 livro de Inglês. Os cadernos que compõem o material didático 

– Sistema Anglo – não são vendidos em livrarias. Eles serão entregues 

diretamente aos alunos, na escola, na primeira semana de aula.  O valor do 

material será cobrado junto ao boleto da mensalidade, em oito parcelas, de 

fevereiro a setembro. 

 


