LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 2021
1º Ano – Ensino Fundamental – Anos Iniciais
1)

LÍNGUA PORTUGUESA
✔

PRESENTE LÍNGUA PORTUGUESA 1o ANO. Débora Vaz, Elody Nunes Moraes e
Rosângela Veliago. 5a Edição. São Paulo: Ed. Moderna, 2019.

✔

DICIONÁRIO ESCOLAR (nova ortografia).

1.1) LITERATURA
Projeto Literário: LER E ESCREVER, QUE PRAZER!
✔
✔
✔
✔
✔

Camilão, o comilão. Ana Maria Machado. Editora Salamandra. (1o e 2o Períodos)
Arca de Ninguém. Mariana Caltabiano. Editora Scipione. (1o ao 4º Período)
Fábulas de Esopo. Ruth Rocha. Editora Salamandra. (2o e 3o Períodos)
Chapeuzinho e o Lobo Mau. Pedro Bandeira. Editora Moderna. (3o e 4o Períodos)
Quem vai ficar com o pêssego? Yoon Ah-Hae e Yang Hye-Won. Editora Callis.
(2o semestre)

Ciranda do Livro: Serão solicitados, via site, após o início das aulas, três livros literários.
2)

MATEMÁTICA
✔

3)

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
✔

4)

Esses componentes curriculares serão desenvolvidos por meio de projeto didático.

INGLÊS
✔

6)

OFICINA DAS FINANÇAS NA ESCOLA – VOLUME 1. Carolina Simões Lopes Ligocki,
Silvana Maria Silva Iunes. 2a Edição. Brasília: Ed. Oficina, 2017.

CIÊNCIAS/HISTÓRIA/GEOGRAFIA
✔

5)

PRESENTE MATEMÁTICA 1o ANO. Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis, Estela Milani.
5a Edição. São Paulo: Ed. Moderna, 2019.

O material didático, composto por três livros, será entregue pela escola, nas primeiras
semanas de aula.

ROBÓTICA
✔

O estudante deverá adquirir o material de Robótica por meio do seguinte link, conforme
a unidade de ensino:
Unidade Taguatinga: https://leonardo-da-vinci-taguatinga.carrinho.digital/home
Unidade Norte: https://leonardo-da-vinci-norte.carrinho.digital/home
Unidade Sul: https://leonardo-da-vinci-sul.carrinho.digital/home
ATENÇÃO!

Ressaltamos que os livros a serem adquiridos devem seguir as edições/anos solicitados na
lista. Edições que não atendam à indicação não serão aceitas.
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LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 2021
1º Ano – Ensino Fundamental – Anos Iniciais
MATERIAIS INDIVIDUAIS
(IDENTIFICAR COM O NOME DO ESTUDANTE.)
✔ 1 agenda escolar
✔ 1 caderno grande brochurão, capa dura, pautado, com 96 folhas para Atividades
✔ 1 caderno grande, capa dura, quadriculado, 1 cm x 1 cm, com 96 folhas (formato 220 mm x 315 mm),

SEM PICOTE, para Matemática
caderno meia pauta, capa dura, com 48 folhas para Música
régua transparente de 30 cm de acrílico
pasta fina com elástico (Tarefas de Casa)
metros de papel autoadesivo transparente
pastas catálogo com 50 plásticos grossos (Artes e Inglês)
pasta de plástico com trilho (Ciranda do Livro)
gibis
pacote de cartolina A4, branca
revistas passatempo (uma para cada semestre)
pote de massa de modelar com 400 g
caixa de giz de cera
estojo com zíper, contendo:

✔1
✔1
✔1
✔4
✔2
✔1
✔4
✔1
✔2
✔1
✔1
✔1

– 1 apontador com depósito
– 1 caixa de lápis de cor (24 cores)
– 2 lápis grafite (Solicitamos a não utilização de lapiseira.)
– 1 borracha tamanho médio
– 1 tesoura sem ponta, com identificação
– 1 tubo de cola bastão
✔ A conferência do material do estojo individual é de responsabilidade da família.

PROJETO MINHORTA

✔ Uniforme – 1 kit de avental e boné para a aula de horta.

CAIXA DE MATEMÁTICA
O estudante deverá trazer uma caixa plástica média – correspondente a 6 litros – contendo:
✔ 150 palitos de picolé (cor natural)
✔ 50 unidades de elástico tipo liguinha
✔ 2 dados tamanho grande (exceto de pelúcia)
✔ 1 fita métrica
✔ Várias cédulas de dinheiro sem valor (destacadas)
✔ 40 bichinhos em miniatura (Podem ser também bonequinhos, carrinhos e/ou similares.)
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LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 2021
1º Ano – Ensino Fundamental – Anos Iniciais
MATERIAIS PARA ATIVIDADES ARTÍSTICAS
(IDENTIFICÁ-LOS COM O NOME COMPLETO DO ESTUDANTE.)
✔ 1 tubo de cola líquida de 110 g
✔ 2 blocos de papel escolar criativo A4 – (cores vivas)
✔ 2 blocos de papel para desenho A4 (branco)
✔ 1 bloco de papel para desenho A3 (branco)
✔ 1 folha de papel pardo
✔ 1 cartolina branca
✔ 1 pacote de papel A4 colorido
✔ 1 fita de papel kraft gomada
✔ 1 caixa de gizão de cera (12 cores)
✔ 1 caixa de cola com glíter (6 cores)
✔ 1 pote de tinta acrílica 250 ml (vermelha)
✔ 1 caixa de tinta guache com 12 cores (pequena)
✔ 1 caixa de massinha de modelar
✔ 1 pincel para pintura nº 20
✔ 1 caneta permanente grossa (preta)
✔ 1 rolinho de espuma para pintura 9 cm
✔ 1 durex colorido
ORIENTAÇÕES
✔ A agenda e o kit (avental e boné) personalizados serão vendidos no Leonardo da Vinci para aqueles

que assim desejarem.

✔ Identificar na capa externa da agenda, dos cadernos e dos livros: nome completo do(a)

estudante, ano/turma.

✔ Preencher a identificação completa no campo de dados pessoais (1a página da agenda).
✔ A Caixa de Matemática faz parte da proposta de Educação Matemática adotada pela Escola,

portanto, é fundamental que ela seja organizada de forma completa por todos os estudantes.

✔ O uniforme escolar é de uso obrigatório e deverá ser identificado com o nome completo do(a)

estudante.

✔ É de responsabilidade da família a reposição do material durante o ano letivo, de acordo com a

necessidade de cada estudante.

✔ Lista de material em conformidade com a Lei Distrital 4.311/2009 e a Lei Federal 12.886/2013

PROCON – SCS, Bloco B60 – Sala 240 – Asa Sul, Brasília-DF, telefone: 151/PROCON
Rodoviária – Subsolo da Estação
Rodoviária de Brasília, Plataforma D, Brasília-DF telefone: 151 procon@procon.df.gov.br
ATENÇÃO!
✔ Os materiais para atividades artísticas deverão ser entregues em sala específica nos seguintes

dias e horários: 21/01/2021 e 22/01/2021, das 8h às 12h e das 14h às 18h; 23/01/2021, das 8h às
12h.
✔ Os materiais individuais serão solicitados, no decorrer da semana, pela professora.
✔ No primeiro dia de aula (25/01/2021), deverão constar na mochila somente a agenda escolar, o
estojo e o caderno de atividades.
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