
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 
1O ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
DIDÁTICOS & PARADIDÁTICOS, DE ACORDO COM A BNCC 

Todos os livros deverão ser etiquetados pelo responsável com o nome e a série do(a) aluno(a). 

Disciplina Nome Autor(a) Capa 

Editora/ISBN-13 
ATENTEM ao ISBN 

somente esse número 
garante a edição 

atualizada reformulada 
pela BNCC com recursos 

tecnológicos. 
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a 
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u
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Projeto Presente 
Língua Portuguesa 

1o ano 

Débora Vaz, 
Elody Nunes 

Moraes e 
Rosângela Veliago 

 

Moderna – Didáticos 
ISBN 9788516119270 

5a edição; 2019 

Caderno de Atividades 
1o ano 

 

Moderna – Didáticos 
ISBN 9788516120122 

5a edição; 2019 

Li
vr

o 
P

ar
ad

id
át

ic
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A bisa fala cada coisa! Carmen Lucia 
Campos 

 

Panda Books 
ISBN 9788578883164 

1a edição; 2016 

M
at

em
át

ic
a 

Projeto Presente 
Matemática 

1o ano 

Luiz Márcio 
Imenes e 

Marcelo Lellis 

 

Moderna – Didáticos 
ISBN 9788516119874 

5a edição; 2019 

Caderno de Atividades 
1o ano 

 

Moderna – Didáticos 
ISBN 9788516119898 

1a edição; 2019 



S
af

á 
Iv

ri
t 

Keriá veÓd  
Parte 3 Shahar Yonay 

 

Fornecido 
pelo Colégio, para 
serem devolvidos  
ao final de 2021. 

Te
fi

lá
 

Sidur 

Kol Azriel 

 

Fornecido pelo  
Colégio (no JII),  

para ser devolvido 
ao final de 2021. 

_________ 

 

Fornecido pelo  
Colégio, para ser 
devolvido ao final  
de 2025 (5o ano). 
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Empreendedorismo 
e Projeto de Vida 
OPEE – 1o ano 

Leo Fraiman 

 

FTD Editora / OPEE 
ISBN 7898683434280 

1a edição; 2021 

En
gl

is
h

 
La

n
gu

ag
e 

  

Y1A e Y1B 
Student’s books 

Plataforma 
Educate Bilingual 

Program 
by Richmond 

Serão vendidos  
no Colégio. 

Não podem ser 
adquiridos em lojas. 

R
ea

de
rs

 

myON® Readers 
Lista de títulos 

indicados 
pelas teachers 

Por nível 
e/ou tema 

Acesso à plataforma 
de leitura 

 
  

https://www.myon.com/


 

Materiais para todas as disciplinas Observações 

• Agenda escolar 2021. 
ATENÇÃO!!!! 

Fornecida  
pelo Colégio. 

P
ap

el
ar

ia
 e

 H
ig

ie
n
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• 2 escovas de dentes com tampa (uma para cada semestre) 

• 1 caderno de desenho com 100 folhas (cartografia) 

• 1 bloco creative paper lumi (40 folhas)  

• 1 estojo grande retangular com divisórias (modelo Kipling)  

• 1 estojo de caneta de retroprojetor 

• 1 estojo de caneta hidrográfica ponta fina (12 cores) – Sugestão Pilot 750-L Júnior 

• 1 caixa de giz de cera (12 cores) – Sugestão Acrilex 

• 1 caixa de lápis de cor (12 cores) – Sugestão Faber Castell 

• 1 estojo de aquarelas em pastilhas e pincel (12 cores) – Sugestão Acrilex 

• 8 lápis pretos grafite no 2, apontados – Sugestão Faber Castell 

• 1 apontador com coletor 

• 2 borrachas 

• 2 borrachas brancas para ponta do lápis 

• 4 bastões-super de cola – Sugestão Pritt Grande 

• 2 frascos pequenos de cola líquida – Sugestão Tenaz 

• 1 tesoura sem ponta (para canhotos, se for o caso) – Sugestão Mundial 

• 1 pasta catálogo preta com 20 plásticos grossos 

• 2 pastas plásticas com presilhas (verde e azul) 

• 2 pastas plásticas finas com elásticos (azul e verde) 

• 1 gibi da Turma da Mônica ou da Disney 

• 1 caixa pequena de madeira de material dourado individual 

ATENÇÃO!!!! 
 

• Identifique  
todo material, 
inclusive agenda, 
cadernos, todos 
os lápis e canetas 
individualmente, 
itens de uso 
pessoal e 
uniforme, com o 
nome e a série 
do(a) aluno(a). 

 
 
• Reponha 

materiais do 
estojo e de 
higiene, sempre 
que necessário. 

 
 
• Traga para o 

Colégio apenas 
os materiais 
relacionados  
na lista. 

 


