
LISTA DE MATERIAIS 2021 
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS 

 1º Ano 
 

Comunicamos que a lista de materiais deverá ser entregue no retorno às aulas, seja no 
sistema híbrido, seja no presencial e que a escola utilizará parte do material de 2020 que será 
repassada à série correspondente a 2021. Ressaltamos, também, que cadernos (Alibombom) 
e outros materiais serão reutilizados. 

Parte A

1 caderno brochurão, alibombom, capa dura, 
vermelho, 60 folhas, para Português (etiquetado)  
1 caderno brochurão, alibombom, capa dura, 
vermelho, 60 folhas, para Matemática (etiquetado)  
1 caderno brochurão, com pauta, capa dura, 48 folhas 
para bilhetes (etiquetado) 
1 caderno brochurão, com pauta, capa dura, 60 folhas 
para Educação Cristã (etiquetado)  
1 caderno brochurão, capa dura, 60 folhas para TPC 
(etiquetado)  
1 Mochila 
1 Pasta Polionda 2 cm (vermelha) 
1 pincel chato n.º 2  
1 caixa de lápis de cor - triangular (12 cores) 
6 lápis pretos nº 2 B (triangular) 

1 apontador com depósito     
1 régua de 20cm 
2 borrachas brancas macias 
1 tesoura modelo tradicional, com ponta 
arredondada, de boa qualidade (gravar o nome) 
2 gibis (de sua preferência) 
2 revistas com gravuras (para recortar) 
1 marcador de texto (amarelo) 
2 tubos de cola (90gr)   
1 pasta fina, de elástico (azul) para guardar TPC 
1 bolsinha de zíper para guardar os lápis e canetas 
hidrográficas 
1 caneta preta para retroprojetor 
1 pacote de papel A4 com 500 folhas (branco)  

 
OBS: Todos os cadernos Alibombom devem ser numerados (1, 2, 3, X). 
 
Parte B – SOMENTE PARA ALUNOS NOVATOS 
 
2 placas de EVA fluorescente (laranja e rosa)  
1 Pacote de papel A3  
1 pacote de sulfite (verde) 100 folhas  
1 pacote de Papel criativo A4 cartolina fantasia – 6 cores  
1 caixa de giz de cera (colorido) 
1 pacote de Papel criativo A4 Colorset – 6 cores  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE LITERATURA 2021 
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS 

1º ANO 
 

Esses títulos relacionados são obras literárias comuns a todos os alunos e cada um dos títulos 

receberá um projeto a ser desenvolvido em sala. Também faz parte de nosso trabalho com a 

Literatura o projeto Baú Literário. Nele, cada aluno receberá, na primeira semana de aula, um 

título, que deverá ser adquirido e que fará parte do nosso Baú de sala. Assim, os livros do baú 

irão para casa semanalmente e o aluno terá uma ficha literária para ser trabalhada acerca do 

livro, desenvolvendo as habilidades leitora, gêneros textuais e escrita. 

 
 

 

Obra: Bicho que te quero livre 

Autor: Elias José 

Editora: Moderna 

 

 


