
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. - É proibida a utilização de livros e cadernos de atividades suplementares do professor. 

 
 

01- VAMOS TRABALHAR - LINGUAGEM  

1º Ano – Ensino Fundamental 

Autoras: Eliana Almeida e Aninha Abreu – 2ª ed. 

Editora do Brasil 
 

02- RELIGIÃO 

Diálogo Inter - religioso 
1º Ano - Fundamental 

Autores: Heloisa Silva de Carvalho/Jorge Silvino 

da Cunha Neto 

Editora FTD 

 

03- ESPANHOL 

Colores del Español – 1º ano 

Obra coletiva 

Editora FTD 
 

04- CALIGRAFIA 

Essa mãozinha vai longe -  

1º Ano – Ensino Fundamental 

Editora do Brasil – 3ª edição / 2021 

Autoras: Thayanne Gabryelle / Vilza carla 

 

05-Material Escolar do 1º Ano 

05- envelopes carta 

04- apontadores (com depósito)  

01- caderno de desenho 96 folhas (sem seda) 

25- lápis com borracha ponteira 

03- caixas de lápis de cor de madeira (grande) 

01- estojo p/ lápis de plástico ou tecido com 

divisórias 

01- revista usada para recorte (sugestão: Globo 

rural, Pais e Filhos Saúde). 

01- tesoura sem ponta  (identificada) 

01- agenda (uma página por dia) 

02- estojos de pincéis hidrocor (um escrita fina 

e outro escrita grossa) 

03- caixas de lápis de giz de cera (grande) 

01- foto da criança (15 X 20) 

01- avental - identificado 

02- cadernos brochura – capa dura com 98 

folhas (formato 200mm X 275mm grande) 

03- gibis (não precisa identificar) 

01- pincel de pelo chato cabo longo nº 14 

01- fita gomada 

01- garrafa para água – trazer todos os dias na 

mochila 

01- caixa de tinta guache tempera com 12 potes 

plásticos de 15 ml (cores variadas - lavável) 

 

01- Folha de papel 40 

01- fita transparente adesiva 

04- caixas de massinha de modelar - plastilinha (12 

unidades) 180g 

01- pacote de lantejoulas (grandes) 

01- brinquedo de preferência da criança (exceto 

armas) – pode ser usado 

04- tubos de cola bastão 36g 

02- tubos de cola branca 90g 

02- telas de pintura (30X30) 

15- envelopes (tamanho ofício) na cor branca 

03- pacotes de papel filipinho color Lume – A4 5 

cores, canson criativo e filipinho 8 cores. 

01- brinquedo educativo (sugestão: blocos 

engenheiro e blocos de encaixe) torre de equilíbrio 

quebra-cabeça. 

01- caixa organizadora identificada. 

03- folhas de E.V.A (duas com gliter e outra lisa 

com cores variadas. 

02- potes de tinta acrílica (cores variadas) 

01- jornal 

 

 

Observação:  

 Todos os materiais deverão ser entregues identificados com o nome da criança no dia. 

 Entrega dos materiais – dias 13 e 14/01/2022 das 8:00 às 11:00h. 

ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS CAPUCHINHAS 
 

 

COLÉGIO SÃO JOSÉ 

Praça Panteon, 03 – Centro – Cep: 65.602-000 Caxias - Maranhão 

Fone: (99) 3521-3944 - 3078-3165 

Email: aimcacolegiosaojose@gmail.com 
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