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1º ANO 
 

 LIVROS ADOTADOS 
Dorotéia, a Centopéia 

A           Autora: Ana Maria Machado  

             Editora: Salamandra  

             ISBN:9788516069476 

A economia de Maria 

             Autora: Telma Guimarães Castro Andrade 

             Editora do Brasil  

             ISBN:9788510010429 

Um susto de A a Z 

              Autora: Gláucia de Souza  

              Editora: Edelbra 

              ISBN: 9788566470970 

Porta Aberta - Geografia - 1° ano (Ed. 
Renovada) 

              Nível: Ensino Fundamental Ano: 1° ano  

              Editora: FTD  

               ISBN: 7898592130419 

Crescer com Alegria e Fé   

Au         Autores: Glair Arruda e Ednilce Duran 

              Editora: FTD  

              ISBN: 7898652404832 

Super Seek and Find 1 

              Autoras: Ceres Lobeto, Lucy Crichton, Sarah 

              Elizabeth Sprague 

              Editora: Macmillan 

               ISBN: 9788551100295 

ATENÇÃO: Ao adquirir os livros é muito importante que 

os mesmos sejam da nova edição, revisada e atualizada. 

Observem o ISBN dos mesmos para não comprar livro de 

edição diferente. 

  OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 
Um livro de história infantil de acordo com a faixa 
etária (uso coletivo). 

   O TÍTULO SERÁ SOLICITADO NO INÍCIO DAS 
AULAS, PELA PROFESSORA. 

Um gibi de acordo com a faixa etária (a escolha dos 
responsáveis).  

Este ano a venda dos livros estará disponível em duas empresas com o link acessível pelo site da escola. As 
empresas são LIVRO FÁCIL e FTD.  
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 MATERIAIS 

*01 Agenda escolar do Colégio Nossa Senhora da Misericórdia - 2019 - REDUCAR 

*02 Colas bastão 40g (sugestão: Pritt) (01 ficará na mochila da criança e deverá ser reposta de acordo com a 

necessidade e a outra na escola para uso coletivo) 

*01 Estojo de canetas hidrográficas 24 cores (colocar nome) 

*01 Caixa de giz de cera curtom, 12 cores 

*01 Caixa de lápis de cor, com 24 cores 

*01 Borracha macia (colocar nome e repor sempre que necessário) 

*02 Lápis pretos n° 02 (colocar nome e repor sempre que necessário) 

*01 Apontador com depósito (colocar nome e repor sempre que necessário) 

*03 Estojos com zíper (01 para canetas hidrográficas, 01 para lápis de cor e 01 para lápis, borracha, apontador, 

tesoura, etc.) 

*01 Régua de 15 cm (colocar nome) 

*01 Tesoura sem ponta (Sugestão: Tramontina ou Mundial) gravar nome 

* 1/2 Metro de plástico leitoso para modelagem (etiquetar) 

*01 Plástico para crachá 65 mm X 105 mm, com prendedor jacaré 

01 Pacote de papel sulfite, tamanho A4, com 500 folhas brancas (Sugestão: Chamex) 

40 Folhas de papel sulfite colorido, tamanho A4 (cores: 10 rosa, 10 azul, 10 amarela, 10 verde) 

02 Pastas Polionda - 20 mm - tipo ofício (01 azul e 01 amarela) - etiquetar 

02 Cadernos brochurão capa dura, com 40 folhas, formato 200mm x 275mm - não podendo ser espiral (encapar com 

plástico incolor e etiquetar) (Sugestão: Tilibra ou Foroni) 

01 Caderno de caligrafia capa dura (pequeno - 202 x140 mm), com 48 folhas (encapar com plástico incolor e 

etiquetar)  

01 Caderno de cartografia, capa dura com 48 folhas (encapar com plástico incolor e etiquetar) 

01 Tubo de cola líquida branca 110g (Sugestão: Tenaz/3M) 

01 Pincel cerda dura N° 08 (Sugestão: Tigre)  

01 Pincel cerda dura N° 16 (Sugestão: Tigre)  

01 Jogo de Tangram em EVA (colocar nome) 

01 Jogo de Material dourado em EVA (colocar nome)  

10 Plásticos grossos transparentes com 4 furos 

01 Pasta com presilha Romeu e Julieta transparente 

01 fone de ouvido modelo Headset sem microfone (pode ser utilizado o do ano anterior) 
 

➢ TRAZER DE CASA 

*01 Garrafinha para água (tipo squeeze) 

*01 Sabonete líquido infantil (para uso da criança) 

*01 Escova de dente e creme dental Infantil 

*01 Toalha de mão 

*01 Camiseta velha de adulto para artes (colocar nome) 

01 Pacote de Perfex ou similar com 5 unidades (para uso das crianças) 
 

 

 

 

 

 

mailto:misericordia.osasco@reducar.com.br


 
 

LISTA DE MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL I – 2019 

 

 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio Rua Madre Rossello, 111 – Osasco/SP - CEP 06086-090 
CNPJ 33.512.591/0003-05 E-mail: misericordia.osasco@reducar.com.br 

   

 

 

➢ MATERIAIS DE RECIBO 

    A BOOK POINT “ARMARINHO OSASCO ARTIGOS DIVERSOS LTDA” prontifica-se a preparar o material escolar 

abaixo relacionado e entregá-lo no Colégio mediante pagamento de um RECIBO DE MATERIAIS que virá em 

nome do(a) aluno(a) e deverá ser entregue à professora no dia da entrega dos materiais escolares. Caso este 

material seja adquirido em outro local, AS FOLHAS DEVERÃO SER ENTREGUES ABERTAS (SEM ENROLAR OU 

DOBRAR), CASO CONTRÁRIO NÃO SERÃO ACEITAS (EXCETO PAPEL CREPOM). 

02 Caixas de Massa de Modelar Soft, com 12 cores (Sugestão Uti-Gutti ou Acrilex)  

01 Caixa de guache, com 12 cores (Sugestão: Acrilex ou Faber Castell) 

01 estojo de Aquarela 12 cores (sugestão Acrilex ou Faber Castell)- Pode ser utilizado do ano anterior.  

01 Caneta de retroprojetor (preta) 

01 Rolo de fita mágica 

01 pacote com 100 palitos abaixador de língua 

08 Folhas de papel colorset (02 laranja fluorescente, 02 roxo fluorescente, 02 verde fluorescente, 02 amarelo 

fluorescente) 

05 folhas de papel Canson A3 – branco  

04 folhas de papel espelho 

02 Folhas de cartolina branca 

06 folhas de EVA (02 brancas, 02 verdes, 02 rosas) 

01 Tela para pintura 30 cm X 40 cm (em branco) - Colocar nome atrás da tela 

 

➢ OBSERVAÇÕES 
 

 

 

 

 
 DEIXAR DENTRO DA MOCHILA DIARIAMENTE 

*01 troca de roupa completa dentro de um saco plástico (colocar nome)  

*01 toalha de mão (colocar nome) 

*01 escova de dente e creme dental (colocar nome) 

*01 garrafa para água – tipo squeeze (colocar nome) 
 

Os itens assinalados com * (asterisco) deverão vir diariamente dentro da mochila do aluno. Os demais 
materiais deverão ser entregues na primeira reunião de pais. 
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