
 

 

Lista de Material Escolar 2022 

1º Ano do Ensino Fundamental I 
 

001 – pasta polionda, tamanho ofício, com  3,5 cm de espessura (verde) 

001 – pasta polionda, com 5cm (artes) 

001 – caderno espiral de capa dura com 96 folhas pautadas (grande) 

001 – estojo para lápis com 3 repartições 

002 – borrachas 

002 – apontadores com depósito 

005 – lápis pretos nº 2 

001 – caneta permanente (preta)  

001 – caixa de canetas hidrográficas (12 cores) 

002 – caixas de lápis de cor grandes (12 cores) 

001 – caixa de giz de cera grosso (12 cores) 
Entregar o material no dia 27/01/2022 

das 12h30min às 15h. 

Todo material, com exceção dos papéis, deve ser 
identificado com o nome do aluno e sua série. 

001 – tesoura sem ponta, gravada com o nome da criança 

002 – caixas de massa de modelar soft/super macia 

001 – caixa de tinta guache com 6 cores 

001 – tinta acrílica fosca (qualquer cor)  

002 – tubos grande de cola 90gr  

002 – tubos de cola bastão grande  

001 – régua de 20cm  

001 – pincel chato nº 10  

100 – folhas de papel sulfite branco 

004 – folhas de papel “color-set” 

003 – folhas de papel cartão (1 branco e 2 sortidos) 

001 – bloco de papel criativo (color set – tamanho A4 sem estampa) 180g/m2 (230mm x 320mm) 

003 – folhas de E.V.A 

030 – sacos plásticos tamanho A4 

001 – metro de elástico (1cm de largura) 

002 – metros de fita de cetim fina qualquer cor  

001 – tela para pintura 30 x 20cm 

001 – potinho de lantejola (5g) 

001 – foto 3x4 do aluno 

001 – avental para pintura 

001 – nécessaire com escova e creme dental (com nome do aluno)  

As folhas de papel não devem ser enroladas (entregar abertas) 

LIVROS DIDÁTICOS: UNOi Educação – adquiridos diretamente pelos pais ou responsáveis, a partir de outubro de 2021, 
no site: https://uno-internacional.com/br/unoi/pagamento/index.php/usuario/login  

LIVRO DIDÁTICO BILÍNGUE: International School – boleto enviado aos pais junto com a mensalidade escolar  

LIVROS PARADIDÁTICOS (etiquetados com nome do aluno, série e período) 

1º trimestre  “Então quem é”  –  Christina Dias  –  Editora FTD  

2º trimestre  “Camilão, o comilão ”  –  Ana Maria Machado –  Editora Salamandra 

3º trimestre  “Não confunda”  –  Eva Furnari  –  Editora Moderna 

OBSERVAÇÕES: material fornecido pelo Colégio 

 Agenda Escolar e Atividades complementares  

Horário das Aulas: 
2ª a 4ª - Manhã: 7h15min às 12h10min  Tarde: 13h às 17h55min 
5ª e 6ª - Manhã: 7h15min às 11h45min  Tarde: 13h às 17h30min 

 

Início das aulas: 31 de janeiro de 2022 

https://uno-internacional.com/br/unoi/pagamento/index.php/usuario/login

