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Lista de Material Escolar - 2021 
1º ano do Ensino Fundamental – Unidade I 

 

Material do 1º semestre que deverá estar disponível com o aluno no 1º dia de aula 27/01/2021. 

Reunião de apresentação da professora + rotina da série (será informado posteriormente) 

**  Todos  os  itens  deverão  estar  identificados  com  o  nome  e  série  do(a)  aluno(a) ** 
*** Havendo possibilidade poderão ser aproveitados os materiais do ano anterior desde que estejam em bom estado*** 

 

Material adquirido pelos pais para uso pedagógico:  
 

02 estojos com 2 divisórias   

01 Apontador com depósito   

01 borracha macia com capa                                                              

01 caixa de lápis de cor 12 cores (TRIANGULAR) 

01 caixa de canetas hidrográficas – 12 unidades 

01 caixa de gizão de cera - 12 cores 

01 cola bastão  tipo Pritt 40gr 

01 tubo cola branca ESCOLAR  líquida (+- 100g)                         

03 lápis pretos nº 02  (TRIANGULAR) 

01 tesoura sem ponta  

01 caderno universitário brochura de capa dura 50 fls. (encapado com plástico transparente)   

01 pasta plástica com elástico tamanho ofício (245x335mm) 

01 caixa de Material Dourado do Aluno em Madeira com 222 Peças 

01 Pote plástico QUADRADO com tampa para guardar o Material Dourado 

01 camiseta manga curta, tamanho adulto (para quando o (a) aluno(a) for realizar atividades com tinta) 

01 necessaire com: escova de dentes com estojo plástico, creme dental, pente ou escova de cabelo e toalha de 

mão, que ficará na mochila diariamente. Para meninas: elástico cabelo e fivelas para deixar na necessaire. 

01 gibi em boas condições, próprio para a idade (não pode ser do Chico Bento e nem do Cebolinha)  

01 revista - tipo “Caras”, “Veja”, ou outras com bastante textos para recortes. 

           02 livros de histórias (para leitores iniciantes, de preferência em letra caixa alta), optar pelas coleções:  
 

Coleção da Macaca, Paula Browne, Ed. Callis ou  Biblioteca Ruth Rocha, Série Vou te contar, Ed. Salamandra  ou  Coleção 

infantil ESTELA (letra caixa alta), Mary-Louise Gay , Brinque Book,  ou   Coleção infantil Marcos (letra caixa alta), Mary-Louise 

Gay , Brinque Book ou   Coleção Brincando com a Leitura – Ed. Do Brasil ou Coleção Crianças e Bichos – Ed. Do Brasil 

Coleção Bichos e rimas – Ed. Do Brasil ou Coleção Gato e Rato – Ed. Ática ou Coleção Estrelinha (I, II ou III) – Ed. Ática ou 

Coleção Mico Maneco – Ed. Salamandra 
OBS: Será concedido desconto especial de 10% para as famílias do Colégio Dominus Vivendi que adquirirem na 

Livraria Casa de Livros (Tel: 11 51854227 -     https://www.facebook.com/casadelivroslivraria). 
 Sugerimos a assinatura do Jornal JOCA, o primeiro e único jornal do Brasil feito para jovens e crianças, que 

possibilitará ampliação de repertório, além de outros materiais adotados. Se quiserem conhecer um pouco mais 
sobre o jornal, acessem www.jornaljoca.com.br 

 

                 OBS: Solicitaremos outros materiais conforme a necessidade (Exemplo: caixa de sapatos, garrafas pets etc.) 

 
Materiais extras: Havendo necessidade de material específico para alguma atividade, como também para confecção da lembrança para 
o Dia das Mães e dos Pais, será solicitado via agenda com antecedência. 

 

Material a ser entregue no 1º dia de aula do 2º semestre  
 

01 caixa de lápis de cor 12cores (TRIANGULAR)                01 tubo cola branca ESCOLAR líquida (+- 100g)                           

02 lápis pretos nº2 (TRIANGULAR)       01 cola em bastão tipo Pritt 40gr  

01 revista usada                                                                      01 tela painel de pintura 20x30 cm 

01 BLOCO CRIATIVO cores variadas tam. A4 ou Ofício        01 borracha 

01 caixa de massinha de modelar SOFT 

01 tela de tapeçaria para lã grossa 30x30cm 
 

Material básico e Sistema Anglo fornecido pelo Colégio 
 

 Solicite em nossa secretaria, a composição deste material e sua utilização. 
04 cadernos do Sistema Anglo           01 livro de Inglês                     01 livro de Caligrafia 
02 cadernos Programa Semente        Folhas A4 para atividades com logomarca  
Agenda escolar anual                         Papéis de uso comum            

 
 

Trabalhos ou Xerox para serem impressos ou xerocados aqui no Colégio, 
assim como 2ª via de comunicados, terão custo de R$ 0,60 por folha  

 

Unidade I:    Av. Mascote, s/nº, ao lado do nº 911 - Vl Mascote - S.P.  -  Fone/Fax: 5564 3466  -  CEP:  04363-001 
Unidade II:   Rua Palacete das Águias, 666 - Vila. Alexandria - S.P. - Fone: 5031 7108  - CEP: 04365-023 

 

Sugerimos algumas marcas  por  possuírem 
maior qualidade e durabilidade: GIOTTO - 

FABER CASTELL ACRILEX -  BIC - PILOT 

https://www.facebook.com/casadelivroslivraria

