
 

ESCOLA LUDOVICO PAVONI 

LISTA DE MATERIAL - 2014 

 1º Ano do Ensino Fundamental  

 
 1 caderno grande de pauta simples, com capa dura 

 1 caderno de pauta dupla 

 2 caixas de lápis de cor (grande) 

 1 caixa de giz de cera estaca (cores variadas) 

 1 jogo de caneta hidrocor  (ponta grossa) 

 4 vidros de cola (90g) 

 1 pincel n.º 16 

 1 tesoura sem ponta 

 1 jogo de massa de modelar (sem ser SOFT) 

 1 brinquedo educativo (da faixa etária) - Sugestão: bingo, dominó, vareta, jogo da 
memória (palavras e desenhos), blocos lógicos, quebra-cabeça (números, palavras, 
figuras e placas),  jogo da trilha. 

 12 pregadores de roupa 

 2 potes de tinta guache (250ml) cores variadas 

 5 tubos de cola colorida  

 1 avental 

 1 caixa de sapato encapada e com o nome da criança 

 2 pastas de plástico com trilho  

 1 caderno de desenho grande (espiral) 

 1 pacote de bolas coloridas de soprar  ( Nº 8 ) 

 1 lixa d´água 150 (preta) 

 1 caixa de algodão 

 1 novelo de lã (qualquer cor) 

 2 blocos de papel Canson  (A4 - 210mm x 297mm.140g/m2 creme) 

 1 estojo para material de uso diário 

 1 revista Picolé da faixa etária (adquirida em banca de revista) 

 2 revistas em quadrinhos (gibis) 

 1 pacote de Filipinho A4 (8 cores) 
 

Material permanente: lápis, borracha e apontador 
 

LIVROS: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA:  Língua Portuguesa – Aprender Juntos 
1º ano do Ensino Fundamental - 4ª edição - 2013 

                      Autor: Adson Vasconcelos 
                      Editora SM  
 

LITERATURA:  ● Festa de Aniversário 
                              Telma Guimarães Castro Andrade 
                               Editora do Brasil 
 
       ● A Primavera da Lagarta 
                              Ruth Rocha 
                              Salamandra 
 
 



 
 
MATEMÁTICA:  Matemática – Aprender Juntos 
     1º ano do Ensino Fundamental - 4ª edição - 2013 

    Autora: Silvana Rossi Júlio 
    Editora SM  
 

 
INGLÊS: Kids ' Web - 1 - Obra coletiva - Editora Richmond 
    

 
OBSERVAÇÕES  1) Todo o material deverá vir com o nome do aluno. 

2) Será obrigatório o uso da agenda da escola. 
2)  O início do uso dos livros didáticos será no dia 20/02/2014. 
 
 

 

 
UNIFORME: 
 O uniforme será vendido na Tecprint (3323-1967 / 3322 – 4333) 
 
  

Meninas: 

 camisa ou camiseta para Educação Física 

 bermuda ou saia 

 calça jeans azul sem adereços (no inverno) 

 tênis 
 
Meninos: 

 camisa ou camiseta para Educação Física 

 bermuda de tactel 

 calça jeans azul sem adereços (no inverno) 

 tênis 
 
 
 

INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2014: 05 DE FEVEREIRO 

HORÁRIO DE ENTRADA:  MANHÃ: 07h10min TARDE: 12h50min 

 
 

 

 

 


