
CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021 

 

1º ANO – Ensino Fundamental 
 

AGENDA – Cortesia do Auxiliadora. Será entregue no início das aulas. 
 

LIVROS: 
* PORTUGUÊS: Português Linguagens – Letramento e Alfabetização 1º ano, de William Roberto 
Cereja e Thereza Cochar Magalhães - Reformulado - Atual Editora. 
* MATEMÁTICA: GRANDES AUTORES- MATEMÁTICA 1- de: Marília Centurion; Arnaldo 
Rodrigues; Júlia  Lá Scala- ISBN: 9788596016148. 
* Buriti Plus, de acordo com a BNCC – Ciências, História, Geografia. 1º ano reformulado – 
Editora Moderna. 
* RELIGIÃO: CRESCER COM ALEGRIA E FÉ 1– Ednilce Duran/Glair Arruda – FDT – Nova Edição. 
* Material do Programa bilíngue será entregue no início das aulas. 
 

LIVROS DE LITERATURA:  
 A formiga que queria ser confeiteira - Paula Andrade - Editora Oficina 

 A primavera da lagarta – Ruth Rocha – Ed. Salamandra 

 O crocodilo que não gostava de água - Gemma Merino - Editora Brinque-book 
 

MATERIAL A SER ADQUIRIDO NA MECANOGRAFIA DA ESCOLA: (aguardar o início das aulas) 

 02 Blocos de atividade com o logotipo da Escola  
 01 Caderno Multifuncional com o logotipo da Escola 
 

MATERIAIS: 

 01 Mochila / 01 merendeira  

 01 escova de cabelo (na mochila) 

 01 pasta polionda com elástico 4 cm – Vermelha 

 01 pasta transparente com 50 folhas plásticas (pode aproveitar a do ano anterior) 

 01 estojo completo com o nome do aluno (2 lápis, 1 borracha,1caneta marcador fluorescente, 
 1 cola bastão, 1 apontador com acumulador de pontas) 

 01 caixa de material dourado com 74 peças 

 03 cadernos grandes capa dura cor Vermelha 96 folhas sem espiral 

  01 caderno grande capa dura cor Vermelha 48 folhas sem espiral 

 01 caderno pequeno capa dura – Vermelha – sem espiral – 96 folhas   

 01 caderno de desenho pequeno  

 01 bloco de papel Canson A4 –  Branco 

 01 bloco papel Canson bege A4 

 01 bloco Criativo Romitec   

 01 caixa de lápis de cor – 12 cores – indicamos a marca Molin 

 01 resma de papel A4 

 01 estojo de canetas hidrográficas – 12 cores (indicamos a marca Molin) 

 01 tesoura sem ponta gravada com o nome da criança (tesoura de 3 dedos 
  – indicamos a marca Molin) 

 02 colas branca 90g 

 01 jogo de tabuleiro 

 02 kits de tinta guache 15 ml com 6 cores 

 01 pincel redondo nº4 

 01 kit de cola colorida de 23 g com 6 cores 
 

TODO MATERIAL DEVE SER ETIQUETADO INDIVIDUALMENTE COM O NOME COMPLETO DA 
CRIANÇA. 
 

A volta às aulas é um bom momento para verificar a qualidade da mochila que nossa criança está 
carregando nas costas. Pedimos: 
1. A mochila deverá ser leve (mesmo sem o material) e sem rodinhas (estas são na maioria 
das vezes mais pesadas).  
2. O modelo deverá ser o mais simples possível, sem muitos bolsos, o que são um convite aos 
objetos inúteis.                           

Material utilizado durante 
o ano: 
10 lápis, 2 borrachas, 1 
apontador, 2 colas bastão, 
1 caneta marcador 
fluorescente.  
(Este material deverá ficar 
sob responsabilidade do 
responsável para reposição 
durante o ano). 

UNIFORMES 
Ibrass Jeans: R. Teotônio 
Ferreira de Araújo, 38 – 
Centro – Campos – RJ - 
Tel.: 2733.1088 


