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MATERIAL ESCOLAR 2021 

1º Ano – Ensino Fundamental 
 
Com a alegria de sempre daremos início juntos ao 1º ano! 

A seguir, enviamos a listagem dos materiais para o ano letivo de 2021. 

Para a organização e manutenção dos materiais que devem ser trazidos à escola diariamente, solicitamos que 

todos os itens estejam identificados com o nome da criança.  

Contamos com a ajuda de vocês para o controle e a reposição dos materiais sempre que necessário. 

 

Material de uso pessoal e diário 
1 Estojo com duas divisórias (os alunos devem usar apenas um estojo com todos os materiais) 

3 Lápis nº 2B (não é permitido o uso de lapiseiras) 

2 
Borrachas (solicitamos que sejam materiais simples e não parecidos com brinquedos ou com formatos 
de bicho, espaçonaves etc.) 

2 Apontador com depósito 

1 Tesoura sem ponta (de inox) 

2 Canetas marca texto (cor clara) 

1 Conjunto de canetas hidrográficas finas (12 cores) 

1 Conjunto de lápis de cor (12 cores) 

2 Colas bastão (sugerimos a marca Pritt) 

2 Canetas Soft Point porosa, Faber Castell, cor preta (tipo futura, ou da marca Stabilo, Pen 68) 

2 Pasta catálogo (50 plásticos cada) 

2 Cadernos brochura universitário capa dura (96 folhas)   

1 Pasta plástica com elástico (fina) 

1 Pasta polionda tamanho A3 

1 Mochila de rodinhas (o tamanho deve ser adequado para carregar as pastas – A4) 

1 Squeeze 

1 Avental ou blusão usado (dos pais) para as aulas de Artes 

4 Gibis 

1 Material/Escala Cuisenaire em madeira para uso individual (68 peças) 
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Material Didático 

Agenda 
Apostilas do Sistema de Ensino Anglo 
O Líder em Mim 
Mind Makers  
English Stars 
PAR Literatura 
Plataforma Digital Plurall 

Valor 

R$ 1.999,00 

 
 
A compra do Material Didático poderá ser feita à vista ou parcelada em 10 vezes no cartão de crédito, a partir 
do dia 20 de janeiro, diretamente na escola. 

  


