
 
 

 

  
Lista de Material 2022 - Ensino Fundamental I – 1° Ano 

O ECOSSISTEMA EDUCAMOS INTEGRA O MATERIAL IMPRESSO E O 
DIGITAL. Para adquiri-lo acesse o site www.smdireto.com.br 

 

Observações: • Livros e cadernos devem ser encapados e identificados, para sua 
adequada conservação; 

• O consumo de lápis, borracha, cola, cadernos, etc., depende do seu bom 
uso e cuidado. A reposição deverá ser feita conforme a necessidade; 

• Todo material deve ser identificado com o nome do educando (a). 
• Os livros literários serão solicitados ao longo do ano letivo, (1 exemplar por 

etapa). 
Material uso coletivo • 02 caixas de massa de modelar 

• 01 pacote de papel color set (coloridas) 
• 01 pacote papel Lumi Paper A4 
• 02 folhas de cartolina branca 
• 02 folhas de papel cartão vermelho e preto  
• 06 folhas EVA - sendo 3 comuns e 3 com glíter cores variadas)            
• 04 folhas de papel crepom    
• 01 pacote papel Sulfite branco –A4 -40kg 
• 01 pacote papel A4 (500 folhas)  
• 02 vidros de cola branca 90g 
• 01 rolo de fita adesiva 45x100cm 
• 01 vidro de cola colorida – cor a escolha 
• 01 pote de tinta guache (250 ml) - cor a escolha  
• 01 pacote de palito de picolé c/50 unidades  
• 01 revista para recorte 
• 03 gibis 
• 01 brinquedo pedagógico- sugestão: lego, quebra cabeça, montar, etc. 

Material uso individual • 01 agenda Escolar/2022- Formato 14x20 
• 01 garrafinha para água 
• 01 estojo de Canetinha hidrocor (12 cores) ponta grossa 
• 08 cadernos ALIBOMBOM/ - grande (brochurão), pautado, numerados 

(1,2,3), capa mole 
• 01 Tesoura sem ponta  
• 01 régua de 30 cm milimetrada 
• 01 Estojo Completo – (06 lápis pretos n.º 2, lápis de cor -24 unidades 
• 02 borrachas e um apontador com reservatório 
• 02 revistas de cruzadinha infantil nível fácil  
• 01 cola bastão 
• 01 pasta Brasil 
• 01 dicionário da Língua Portuguesa (Nova ortografia, Aurélio ilustrado – 

Edição Positivo) 
Língua Portuguesa •  Livro impresso Material Educamos. Edição - 2021. Editora SM – 1° ano 

do Ensino Fundamental I. 
História • Livro impresso Material Educamos. Edição - 2021. Editora SM – 1° ano 

do Ensino Fundamental I. 
Inglês • Livro Learning Together, 1 (LA) - Edição – 2021. – ISBN: 9786557442746. 

Editora SM, – 1° ano do Ensino Fundamental I. 
Geografia • Livro impresso Material Educamos. Edição - 2021. Editora SM – 1° ano 

do Ensino Fundamental I. 
Ciências • Livro impresso Material Educamos. Edição - 2021. Editora SM – 1° ano 

do Ensino Fundamental I. 

http://www.smdireto.com.br/


 
 

 

Matemática • Livro impresso Material Educamos. Edição - 2021. Editora SM – 1° ano 
do Ensino Fundamental I. 

Artes  
MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA SALA DE ARTE: 
(Favor identificá-los com o nome da criança) 
 

• 01 tela para pintura em algodão (artística) 30x40 
• 01 pincel cabo amarelo, cerdas duras, - n°. 10 ou 12 Tigre ou Condor 
• 06 potes de tinta de PVA fosca (com 37 ml cada) cores diferentes 
• 01 pote de tinta guache cor verde folha ou verde limão (250ml)  
• 01 avental tipo PVC (sugestão 64CMX44CM) 
• 01 pacote com 50 folhas de papel sulfite branco - Tamanho A3 (gramatura 

60Kg)  
• 01 caneta hidrográfica cor preta (4,0mm 850) Junior Pilot BT - (ponta 

grossa) 
• 01 pote de cola branca - 90gr   
• 01 pacote de papel colorido tamanho A4 
• 01 frasco de tinta relevo dimensional cor preto 

Outros • 01 flauta doce barroca (PARA EDUCANDOS NOVATOS) 
• 01 caderno espiral pequeno de música - 48 folhas 

 

 


