
Lista de Material - 2023

1º ano do Ensino Fundamental (EF-1)

● 1ª Reunião Coletiva de Pais
Data: 18 de janeiro (quarta-feira)
O horário e formato serão comunicados posteriormente

● Reunião de Pais e Mestres (individual)
Data: 23 e 24/01/2023 (segunda e terça-feira)
O horário e formato serão comunicados posteriormente

● Início das atividades com alunos: 25/01/2023 (quarta-feira)

Entrada Saída

Período da manhã 7h30 12h20

Período da tarde 13h15 18h05

● Material de uso individual que permanecerá em classe e deve ser entregue à professora no dia da
reunião coletiva de pais.
○ 01 caderno brochura universitário, com margem, capa dura - 96 folhas;
○ 01 caderno desenho A4 - espiral, capa dura, gramatura 150g/m² - 50 folhas;
○ 01 pasta polionda ofício 20 mm - azul;
○ 01 camiseta grande (usada) para as atividades de artes.

● Material de uso individual que deve ser deixado na mochila do aluno, trazido diariamente à escola
e reposto sempre que necessário.

○ 01 estojo com três divisórias;
○ 02 lápis pretos nº 2;
○ 01 apontador com depósito simples;
○ 01 borracha;
○ 01 caixa de lápis de cor com 24 cores;
○ 01 estojo de caneta hidrocor com 12 cores;
○ 01 caixa de giz de cera Jumbo com 12 cores;
○ 01 tesoura sem ponta com nome gravado (sugestão: Mundial ou Tramontina). *Caso o aluno seja

canhoto, adquirir a tesoura apropriada;
○ 01 cola em bastão 20 g;
○ 01 cola líquida pequena 35 g.

● Material para uso coletivo (não colocar nome).
○ 01 livro de literatura infantil para biblioteca de classe;
○ 01 revista de história em quadrinhos (gibi);
○ 01 revista passatempo (Picolé);
○ 02 revistas usadas para recortes (sugestão: revistas apropriadas à faixa etária, como Crescer, etc).

● Livros:
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Clique aqui para acessar a lista comparativa de preços dos materiais didáticos, cotada em livrarias
parceiras. Verifique o prazo de adesão de cada parceiro para melhores condições de pagamento.

Componente
Curricular Título do livro Vol.

Ano Autor Editora ISBN

Língua
Portuguesa

Aprender Juntos BNCC

Cínthia Cardoso de
Siqueira
Denise Guilherme
Viotto
Elizabeth Gavioli de O.
Silva
Márcia Cristina
Abromovick

Editora SM 978-65-57-44249-4
8ª edição

Matemática

Conjunto Faça
Matemática
(partes 1 e 2)

BNCC
Ano de

produção
2020

Kátia Stocco Smole
Maria Ignez Diniz
Vlademir Marim

Editora FTD

789-86-83-43612-3

Aluno:
7010102001455

História,
Geografia e

Ciências
Naturais Projeto Presente 5ª edição

2018

Ricardo Dreguer
Cássia Marconi
Neuza Sanchez Guelli
Lilian Bacich

Editora
Moderna 978-85-16-11937

Compra exclusiva pelo site da Moderna (https://loja.moderna.com.br/), com o PIN: FG2A8I
Compras efetuadas em novembro terão 5% de desconto com o cupom: RIOBRANOV
Compras efetuadas em dezembro terão 3% de desconto com o cupom: RIOBRADEZ

Inglês

Super Minds
Starter, 2nd
Edition
Student’s Book

2ª edição
Updated

Caroline Nixon,
Michael
Tomlinson

Editora
Cambridge 978-11-08-92540-2

Programa
Socioemocional Programa

Semente
Livro + acesso à
plataforma digital

4ª edição
Celso Lopes de Souza
Eduardo Calbucci
Patricia Montezano

Semente
Educação

Ltda.
978-65-8818-69-5

Observação: o material do Programa Semente será disponibilizado a partir de 07/12 na
plataforma de vendas da Semente Educação - clique aqui

Projeto Literário O livro será solicitado no decorrer do ano letivo.

Observações importantes:

● Início das atividades com alunos: 25/01/2023 (quarta-feira).
● O material deve ser entregue à professora no primeiro dia de aula.
● Etiquetar o material (cadernos, livros e pastas) identificando-o com nome e série do aluno, sem a turma.
● A Agenda Rio Branco 2023 será entregue aos alunos no início do ano letivo.

Agradecemos antecipadamente sua colaboração e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Profª. Cláudia Regina Veríssimo Moleiro
Coordenadora da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental
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