
                            1º ANOS 
 

LISTA DE MATERIAIS – 2017 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:  

 01 estojo, contendo: 3 lápis pretos, 1 borracha, 1 apontador com depósito, 1 tubo de cola 45g e 1 
tesoura sem ponta. 

 01 caixa de lápis de cor.  

 01 caderno universitário de 96 folhas (sem folha picotada).  

 01 caderno pequeno de capa dura (para tema).  

 01 caderno pequeno de capa dura (para Inglês). 

 05 envelopes comuns de carta (cor: branco). 

 

KIT ARTES:  

 01 caixa de giz de cera curto. 

 02 caixas de massa de modelar (12 cores).  

 01 tinta guache 250ml (cor a escolher). 

 01 pincel nº18. 

 50 folhas desenho A4 gramatura 40 . 

 01 Pacote de 500 Folhas de ofício A4 (Chamex, Copimax ou Report). 

 01 tela 15x20. 

 01 pacote de 100 folhas Color Plus A4 / 120g.  

 01 folha de EVA. 

 01 pasta plástica com elástico fina (tamanho ofício). 

 02 gibis.  

 02 revistas usadas para recorte (observar a leitura imagética das mesmas para que sejam 
apropriadas para uso do aluno).  

 01 lancheira térmica + mochila de costas. 

 

   

 
 
 

 

 

 

Material Didático - Sistema COC 

Aquisição exclusiva no Colégio, em até 10 parcelas sem acréscimo no cartão de 
crédito. De 01 de dezembro/16 a 31 de janeiro/17. 

 



                            1º ANOS 
 

SISTEMA DE ENSINO / COC 

 

LITERATURA INFANTIL / 2017 

 03 livros de Literatura Infantil (um exemplar de cada coleção abaixo) 
Ob: Observar e escolher o livro que seja escrito com letra bastão (maiúscula). 

 

 

 

Coleção gato e rato 
 

O grande sucesso da coleção Gato e Rato deu origem a estas edições 
especiais - Livros de formato grande e capa dura, com cinco histórias 
completas em cada volume - Chuva, Na roça, Dia e noite, O jogo e a 
bola, O trem. 
 

Editora: Ática 

         

 

 

Os Pingos 
 

Autor: Mary e Eliardo França 
Aplicação: Feitos com as cores do arco-íris, os Pingos são simpáticos e 
engraçados.  
Suas aventuras cultivam valores essenciais na vida das crianças, como 
amor, amizade e solidariedade. 
 

Editora: Ática 

                                 

 

 

Coleção Meus Medinhos 
 

Autor: Pedro Bandeira 
Aplicação: Os medos, se não forem prematuramente resolvidos, 
podem atrasar a prontidão emocional da criança, retardando, em 
consequência, sua prontidão intelectual. Esta série ajuda a criança em 
fase de alfabetização a lidar com seus temores, criando situações de 
catarse que reforcem seu amadurecimento emocional.  
 

Editora: Moderna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atica.com.br/Sitepages/autores.aspx?Autor=2285&Exec=1

