


1º ANO

DISCIPLINA TÍTULO FOTO DA

CAPA

Língua

Portuguesa

Português – Aprender Juntos – 1º Ano.

Cinthia Cardoso de Siqueira, Denise

Guilherme Viotto, Elizabeth Gavioli de

Oliveira Silva, Marcia Cristina Abromovick.

Editora SM. Edição atualizada – 2021 – de

acordo com a BNCC.

Obs.: deve ser embalado com papel de

presente e identificado (tanto o livro

quanto por fora da embalagem).

Matemática

Matemática – Projeto Ápis. Vol. 1 Luiz

Roberto Dante. Ed. Ática. Edição atualizada

– 2020

Obs.: deve ser embalado com papel de

presente e identificado (tanto o livro

quanto por fora da embalagem).

Educação

Financeira

Construindo Valores – Educação Financeira e

Empreendedorismo. Álvaro Modernell. Ed.

Mais Ativo$. 5ª Edição.

Língua Inglesa Livro didático (Programa bilíngue)

Smarty 1/Student’s book Autoras:

Michele Guerrini, Izabella Hearn,

Lois May - 1a edição – 2019. Editora SM.

Atenção: Esse livro só pode ser

adquirido pela internet, no site da

Editora SM: www.smdireto.com.br

ATENÇÃO! Confira: nome do livro e autor, se o volume do livro corresponde à série e se o livro é a última

http://www.smdireto.com.br


edição publicada.

LIVROS LITERÁRIOS / PARADIDÁTICOS

“Quer conhecer o Universo?”

Editora: Franco Editora.

Autor: João Rodrigues.

“A fada emburrada”

Editora: Elementar.

Autor: Alessandra Pontes Roscoe.

“Quer Conhecer uma Turma Boa dos Contos de

Fadas?”

Editora: Franco Editora.

Autor: Jonas Ribeiro.

Livro para o Projeto Formativo nas aulas de Empreendedorismo:

“O valor da amizade”

Autor: Cynthia Arnt.

Obs. Esse livro será vendido na escola, em uma data a ser definida e

informada posteriormente.

MATERIAL INDIVIDUAL

QUANTIDADE ITEM USO

02 Caderno espiral (não destacável) –
preferência de 96 folhas, sem desenhos nas
margens. (um para cada semestre)

Realização de registros dos conceitos
sistematizados e de atividades passadas no
quadro.

https://www.ciodaterra.com.br/franco-editora
https://www.ciodaterra.com.br/elementar-editora
https://www.ciodaterra.com.br/franco-editora


01 Estojo completo contendo: 02 lápis pretos
triangulares finos, 02 borrachas, 01 régua
pequena (20cm), 01 apontador, lápis de cor
triangular, 01 conjunto de canetinhas, 01
cola (bastão), caneta hidrográfica preta,
para contorno e 01 tesoura sem ponta. O
estojo deve vir e voltar todos os dias, na
mochila.

Realização de registros e atividades sobre os
conceitos sistematizados.
Projetos Literários / Produções Textuais /
Motivações de leitura.
Produção de trabalhos para o mural.

01 Garrafa de plástico com bico – para água.
Deve vir e voltar todos os dias na mochila
(identificada).

Para a criança beber água com frequência, sem
precisar ficar saindo de sala.

01 Kit Material Dourado (111 peças). Para a construção dos conceitos matemáticos.

01 Pasta polionda média (fina), com elástico. Para guardar e transportar os trabalhos e as
atividades.

01 Pasta grampo com trilho. Para guardar e organizar atividades de
Empreendedorismo.

01 Monobloco com folhas pautadas — 50 folhas. Projetos Literários / Produções textuais /
Motivações de leitura.
Atividades dirigidas de murais, leitura e escrita
para o portfólio.

01 Bloco A4 – 32 folhas (folhas coloridas –
tamanho 325 x 235mm – 120g/m²).

Projetos Literários / Produções textuais /
Motivações de leitura.
Atividades dirigidas de murais, leitura e escrita
para o portfólio.
Trabalhos para o Festival Cultural.

01 Bloco folha tipo A3 – 50 folhas (colorido). Projetos Literários / Produções textuais /
Motivações de leitura.
Atividades dirigidas de murais, leitura e escrita
para o portfólio.
Trabalhos para o Festival Cultural.

02 Folhas de papel chambril (Branca). Projetos Literários / Produções textuais /
Motivações de leitura.
Atividades dirigidas de murais, leitura e escrita
para o portfólio.
Trabalhos para o Festival Cultural.

02 Pacotes de papel sulfite A4 (1branco e 1
colorido).

Projetos Literários / Produções textuais /
Motivações de leitura.
Atividades dirigidas de murais, leitura e escrita
para o portfólio.
Trabalhos para o Festival Cultural.

01 Pote grande de massinha (cor a escolher). Para atividades lúdicas e desenvolvimento da
coordenação motora fina.

03 Colas bastão grossas (uma para cada
trimestre).

Projetos Literários  / Motivações de leitura.
Atividades dirigidas de murais.
Trabalhos para o Festival Cultural.
Trabalhos de recorte e colagem.

01 Caixa de giz de cera em forma de caneta com
capa protetora.

Produções textuais / Motivações de leitura/
produções artísticas.
Atividades dirigidas de murais.



01 Pacote de etiquetas adesivas em formato de
círculo, grande, coloridas.

Atividades lúdicas de Matemática.

02 Folhas de plástico para plastificação A4. Projetos Literários / textos literários /imagens/
marca página/ alfabeto cursivo.

01 Espiral para encadernação 7mm. Para a encadernação de alguns trabalhos
realizados pelos alunos.

01 Capa para encadernação A5 transparente. Para a encadernação de alguns trabalhos
realizados pelos alunos.

01 Foto 3X4. Para a carteirinha da biblioteca.

Atenção: todo o material deve ser identificado.

MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES VISUAIS

QUANTIDADE ITEM

01 Cola branca 110g.

01 Camiseta de adulto usada – para usar nos momentos de pintura – com o nome da criança.

01 Bloco desenho A4 branco 140g, 20 Folhas.

01 Bloco de desenho A4 branco 140g, 20 folhas - Para o caderno de Artes (ENCADERNAR).

01 Tinta guache 250ml (bege ou rosa).

01 Pincel chato - n°22.

Obs: O caderno de Artes (bloco encadernado) é de uso obrigatório.

Alunos do Sagrado possuem desconto na Casa das Artes.

Em 2022, outros materiais de Artes poderão ser solicitados à medida que houver necessidade de acordo com as

atividades propostas pela professora.


