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A Serviço da Formação Humana e Cristã!  
                            

  
Lista de Material Escolar 2023 – 1º Ano  
  
LÍNGUA PORTUGUESA 

- Livro Didático: PORTA ABERTA PARA O MUNDO: Língua Portuguesa 1.   

    EDITORA FTD, São Paulo, 2019. Autora: Isabella Carpaneda. ISBN: 789-8-68-343038-1.  

(Com livro de lição de casa e Vira a letra)  

      

MATEMÁTICA  

- Livro Didático: A CONQUISTA DA MATEMÁTICA – 1.  
José Ruy Giovanni, José Ruy Giovanni Júnior. – 1ª ed. – São Paulo: FTD, 2021.  
ISBN: 7908439304405 
A CONQUISTA DA MATEMÁTICA CONQUISTAR + MAIS (caderno de atividades) – 1  
José Ruy Giovanni, José Ruy Giovanni Júnior. – 1ª ed. – São Paulo: FTD, 2021. 
OBS: O livro e o caderno de atividades de Matemática são vendidos juntos. 

HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS.  

- Livro Didático: PROJETO BURITI PLUS – Ciências, História e Geografia – Ens. Fund. I – 1º ano. 

EDITORA MODERNA, São Paulo, 2018. 1ª Edição.  

INGLÊS  

- Livro Didático: BRIGHT IDEAS STARTER – CLASS BOOK.  

Autores: Cheryl Palin, Mary Charrington, Charlotte Covill, Sarah Philips, Katherine Bilsborough, Steve 

Bilsborough, Helen Casey. EDITORA OXFORD. ISBN: 978-0-19-411782-1. 

 -    

ENSINO RELIGIOSO E PROJETO DE VIDA  

 - Livro Didático: PROJETO DE VIDA E ATITUDE EMPREENDEDORA: 1º ano. Anos iniciais 

METODOLOGIA OPEE. Autor: Leo Fraiman. 2ª ed. São Paulo.2021. EDITORA FTD. 

ISBN: 7908439303934 

- Entre com o código 14624 no website compre.ftd.com.br a partir de 08/12/2022 e compre em até 10 vezes sem 
juros no cartão de crédito ou diretamente junto ao representante da FTD que estará na escola no dia 18/01/2023. 

 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  

 Material Didático: PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL VIAMAKER EDUCATION. (NOVO) 

▪ Entre com o código 2023BARONEZA (letras maiúsculas) no website www.lojaescola.com.br 
a partir de 22/11/2022 e compre em até 12 vezes no cartão de crédito e com condições 
especiais para compras realizadas até dezembro/2022. 

 

Materiais de uso individual 

Todos os materiais precisam estar identificados com o nome e série do aluno. 

- 01 agenda do estudante, para uso diário dos alunos, modelo em espiral, com uma folha por dia (tamanho 
mínimo 14 x 21 cm).  

- 01 caderno brochurão capa dura 48 folhas na cor azul. 

- 01 caderno brochurão capa dura 48 folhas na cor vermelho. 

- 01 caixa de lápis de 24 cores. (com nome em cada Lápis).  

- 04 lápis pretos nº 2. (com nome em cada Lápis).  

- 02 borrachas macias.  

- 01 tesoura sem ponta.  

- 01 apontador com depósito.   

- 01 jogo de caneta hidrocor com 12 cores de ponta fina (com nome marcado em cada caneta).  

- 01 estojo com 3 divisórias.  

- 01 régua transparente de 15 cm. 

- 02 tubos de cola bastão com 40gr (sugestão Pritt /BIC/Faber Castell).  

- 01 pasta aba transparente ofício de 20mm.  

- 01 kit de Material Dourado de madeira (111 peças). 

 

 

 

 

 

http://www.ftdcomvoce.com.br/
http://www.lojaescola.com.br/


1º Ano 

 

Materiais de uso coletivo 

- 500 folhas de papel sulfite branco (tamanho A4 (210x297mm) 75gr/m²) - sugestão: Chamex   Multi ou Office ou 
Report Premium. 

- 50 folhas de papel sulfite 40 branco (tamanho A4 (120gr/m²) (meninos).  

- 01 pacote papel criativo color set A4 (210X297mm) (meninas).  

- 20 sacos plásticos sem furos (tamanho oficio). -   

- 01 placa de E.V.A. com glitter. 

- 01 placa de E.V.A cor lisa.  

- 05 bastões finos de cola quente. 

- 01 caneta preta permanente. 

- 04 jogos de massinha para modelar 12 cores (sugestão: Acrilex Soft).  

- 02 livros paradidáticos apropriados ao 1°ano. (Sugestão de autores: Pedro Bandeira, Ruth Rocha, Eva Furnari, 
Tatiana Belinky, Adriana Falcão, Mary França; Eduardo França; Sonia Junqueira).  

- 01 jogo didático adequado para idade de 6 a 7 anos. 

Observação: esse material dever ser entregue à professora da sala com o nome do aluno registrado em cada 

material.  

ARTE  

- 01caderno de cartografia com 48 folhas (sem seda). 
- 01caixa de massinha de modelar com 12 cores. 
- 02 rolos de papel crepom (amarelo e laranja). 
- 01pacote de papel colorido para dobradura. 
- 01pacote de palito de sorvete. 
- 01 uma placa de E.V.A. amarelo (meninas) e 01placa Laranja (meninos). 
- 01potinho de tinta acrílica ou PVA de 100ml – amarelo. 

 

Observações:  

• Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano.  

• Pode-se reaproveitar do ano anterior, os itens da lista acima, que estiverem em condições adequadas 

de uso.  

• Na aula de Arte será usado o mesmo estojo de sala de aula.  

• Todo o material de Arte deve vir separado do material de sala, entregue em sacola diferente identificada 

com o nome do aluno.  

  

ENTREGA DOS MATERIAIS NA ESCOLA  

19/01/2023 (QUINTA-FEIRA) DAS 15H ÀS 17H.  

(entrada pela Av. Dona Lídia, 428)  

  

PARTICIPE! Projeto Pais e Filhos na Escola: dia 21/01/2023 (sábado), às 9h. 

Maiores informações: consulte nosso website! 

UNIFORME 

Nossos uniformes são vendidos por empresas especializadas e somente estes modelos serão aceitos. Os 
uniformes estão disponíveis nos seguintes estabelecimentos (em ordem alfabética): 

• FLALEART, Sra. Alexandra, que atende à Rua Leão XIII, 186, na Vila Independência, com o telefone 3422-9478. 

• LIPILALO, Sra. Cristiane, que atende à Avenida Manoel Conceição, 691, na Vila Rezende, com o telefone 3375-
0051 

• PVA-SILK, Sr. Paulo, que atende à Rua Alexandre Herculano, 423, na Vila Monteiro, com o telefone 3042-6586. 

• UNISPORT, Sr. Rodrigo, que atende à Rua Boa Morte, 1622, no Centro, com telefone 3432-6599. 
 

A partir de 13/02/2023 TODOS os alunos deverão comparecer COMPLETAMENTE uniformizados! 
 

IMPORTANTE 
 TODOS os materiais e uniformes deverão ser etiquetados com o nome completo do(a) aluno(a), ano/série e 

disciplina (para possíveis identificações). As etiquetas devem estar do lado de fora, tanto dos livros como dos 
cadernos. 

 
O início das aulas para todos os alunos será dia 23 de janeiro de 2023 (Segunda-Feira). 

• Período da manhã: 6o ao 9o ano e Ensino Médio - das 7:00 às 12:20 horas. As aulas da tarde do EM serão 
definidas no início do ano letivo. 

• Período da tarde: Educação Infantil e 1o ao 5o ano - das 13:00 às 17:50 horas. 
• Atividade Integral – Infantil ao 5º ano: das 07:00 às 13:00 horas. 

 


