
 

 
 
 
 

Lista de Material/2022 
1º ano do Ensino Fundamental 

 
 

 

Material de Uso Individual 

 01 tesoura sem ponta. 

 01 caderno de desenho grande – 48 folhas (não serve espiral). (Caçada – Para casa) 

 01 caderno brochurão, sem pauta – 48 folhas (não serve espiral). (Caçada – Em aula) 

 02 cadernos brochurão, sem pauta – 60 folhas (não serve espiral). (Língua Portuguesa/Matemática) - (Natureza e 

Sociedade/Educação Ambiental) Divididos ao meio. 

 01 caderno brochurão, com pauta – 48 folhas (não serve espiral)  

 01 caderno pequeno, sem pauta - 60 folhas (não serve espiral). (Música/Ensino Religioso/Língua Inglesa). Dividido em 

3 partes. 

 01 estojo completo contendo: 

04 lápis pretos nº02 – (NÃO SERVE LAPISEIRA) - (identificar cada lápis com o nome do aluno). 
02 borrachas brancas 

01 apontador 
01 caixa de lápis de cor (12 cores). (identificar cada lápis com o nome do aluno). 

 01 régua de 30 cm 

 01 pasta fina, plástica, com elástico. 

 01 caixa pequena de Material Dourado (para uso individual). 

 30 tampinhas de plástico (garrafa pet) num saquinho. 

 01 livro de literatura (de acordo com a faixa etária do aluno). 

 01 garrafinha para água (trazer todos os dias). 

Observação: Identificar os materiais acima com o nome do aluno 

 

 02 revistas usadas (para recorte). 

 02 vidros de tinta guache: amarelo (250ml) | azul (250ml). 

 01 pincel nº 12. 

 01 caixa de massa de modelar (Soft). 

 04 folhas de papel pardo. 

 01 folhas de colorset azul. 

 01 folha de cartolina branca. 

 01 folha de EVA azul. 

 01 folha de EVA atoalhado (azul). 

 01 jogo de canetinhas hidrocores (12 cores). 

 02 vidros de cola branca (90 gramas) 
 
O material didático para 2022 será do SAS – Plataforma de Educação. 

A Companhia do Livro, livraria da cidade de Vassouras/RJ, é quem realiza a venda do material.  

A partir de NOVEMBRO, um funcionário da livraria estará de plantão no Colégio dos Santos Anjos de Juiz de Fora, para 

atendimento aos responsáveis e venda do material, que será entregue depois. 

 COLEÇÃO: Lendo o Mundo - SAS/Plataforma de Educação 

 3 livros de: Matemática; Língua Portuguesa; Leitura e Escrita; Natureza e Sociedade. 

 1 livro de Inglês e Arte (Volume único) 

 1 livro de Produção Textual. 

 4 livros paradidáticos. 

 
Atenção: 

 
 Todos os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e identificados, na capa, com o nome do aluno. 

 De acordo com as atividades desenvolvidas nas aulas, poderão ser solicitados alguns materiais ao longo do ano letivo. 

 Ao adquirir o material para o aluno dê preferência às mochilas mais simples, que são mais leves, aos cadernos de capa papel 
duplex (capa dura são pesados) e apenas um estojo, simples. O excesso de material provoca peso nas mochilas. 

 O agasalho do uniforme deverá ser bordado na parte interna, com o nome do aluno. 
 

Observação: 

 Os materiais serão entregues à professora, pelo aluno, no primeiro dia de aula. 

 


