
LISTA DE MATERIAL - 2022-2023
Grade 1

INGLÊS

1   Cadernos 40 folhas (297x210 mm, 140g/m) espiral sem pauta com capa dura

1   Fichário com 30 folhas e capa transparente

1    Caderno meia pauta gramatura 150g/m2 (capa dura)

PORTUGUES

LIGAMUNDO - Língua Portuguesa - 1º ano 
Luzia Fonseca Marinho, Maria da Graça Branco
Editora Saraiva

1  Caderno de pauta verde

1    Caderno meia pauta gramatura 150g/m2 (capa dura)

1   Fichário com 30 folhas e capa transparente

ARTES
1   Cadernos 40 folhas (297x210 mm, 140g/m) espiral sem pauta com capa dura

1    Blusa grande para pintura**(identificar com o nome da criança)

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Todos os itens devem ser identificados com o nome completo do aluno.

Estojo Completo (identificado com o nome do aluno) 
contendo

2    Lápis pretos nº2

1   Tesoura sem ponta de boa qualidade

1   Apontador com depósito

1   Borrachas macia (verde ou branca)

1   Colas em bastão

1   Caixa de lápis de cor (12 cores)

1   Estojo de canetas hidrocor – canetas finas (12 cores)

2   Canetas para quadro branco de duas cores diferentes

2   Canetas marca texto  de duas cores diferentes

1  Kit contendo escova, creme dental e fio dental 

1  Garrafa d’água

1  conjunto de roupa extra (camisa, short, saia e roupa de baixo)

1  par de chinelos

UNIFORME

Aulas Normais

Todos os estudantes devem usar camiseta azul ou branca com o logotipo da Escola e tênis ou sapatos fechados. (Poderão ser usadas 
camisetas relativas a eventos da Escola - esportivos, por exemplo - ou aprovadas pela direção). São permitidas apenas bermudas, na 
altura do joelho, que fazem parte do uniforme, calças jeans (sem rasgos) ou calças azul-marinho. O único tipo de shorts permitidos são 
aqueles que fazem parte do uniforme escolar.

Aulas de Educação Física
É obrigatório o uso do uniforme apropriado para a prática esportiva: camiseta da Escola, short ou calça de moletom, tactel ou suplex, 
tênis e meias.



SCHOOL SUPPLIES - 2022-2023
Grade 1

ENGLISH

1  40 Sheets Notebook (297x210 mm, 140g/m) Hardcover Unlined Spiral

1   Binder with 30 plastic sheets (transparent)

1   Half lined journal 150g/m2 (hardcover)

PORTUGUESE

LIGAMUNDO - Língua Portuguesa - 1º ano 
Luzia Fonseca Marinho, Maria da Graça Branco
Editora Saraiva

1 Green lined notebook

1   Half lined journal 150g/m2 (hardcover)

1   Binder with 30 plastic sheets (transparent)

ART
1  40 Sheets Notebook (297x210 mm, 140g/m) Hardcover Unlined Spiral

1    T-shirt for Painting

PERSONAL SUPPLIES

A pencil case (cleared labeled with the students 
name) containing at least:

2   Writing pencils nº2

1    Pair of scissors with rounded tips (good quality)

1    Enclosed pencil sharpener 2 sizes

1   Soft erasers - dust free 

1  glue sticks

1  Box of coloured pencils (12 colours)

1  Package of thin markers (12 colors)

2  Whiteboard marker of two different colors

2 Highlighter pens of different colors

All items must be labeled with the students´ full name

A small case with toothbrush, toothpaste and dental floss

Water bottle

extra clothes ( shirt, shorts, skirt, underware).

flip flop

UNIFORM

Regular Classes

All students must use the School approved uniform—a blue or white T-shirt with the School logo (or school-designed 
sports, or cultural event t-shirt)—and tennis shoes or closed-toe shoes. Only proper, school-approved uniforms such as 
knee-length long shorts, jeans (not torn) or dark blue pants are allowed. The only shorts allowed are those that are part 
of the school uniform.

Physical Education Classes
The use of a proper uniform for sports activities: School T-shirt with the School logo, shorts or sweat pants, sneakers, and 
socks are obligatory.



PLANO DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO
2022-2023

Lei Distrital nº 4.311/2009

MATERIAL
ETAPA

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO
1ª 2ª 3ª 4ª

1   Cadernos 40 folhas (297x210 mm, 140g/m) espiral sem pauta com capa durax x x x
Material utilizado semanalmente para registro do grafismo da criança durante todo o ano letivo no programa de 
Português e Inglês.

1    Caderno brochura capa dura 48 fls x x x x
Registro e coletânea de trabalhos e avaliações realizadas nos programas de Inglês e Português durante todo o ano letivo 
com o intuito de permitir acompanhar o desenvolvimento acadêmico do aluno durante o período.

1   Fichário com 30 folhas e capa transparente x x x x
Registro e coletânea de trabalhos e avaliações realizadas nos programas de Inglês e Português durante todo o ano letivo 
com o intuito de permitir acompanhar o desenvolvimento acadêmico do aluno durante o período.

1   Cadernos 40 folhas (297x210 mm, 140g/m) espiral sem pauta com capa durax x x x
Material utilizado semanalmente para registro do grafismo da criança durante todo o ano letivo no programa de 
Português e Inglês.

1   Fichário com 30 folhas e capa transparente x x x x
Registro e coletânea de trabalhos e avaliações realizadas nos programas de Inglês e Português durante todo o ano letivo 
com o intuito de permitir acompanhar o desenvolvimento acadêmico do aluno durante o período.

1    Blusa grande para pintura**(identificar com o nome da criança) x x x x
Camiseta para proteger as roupas dos estudantes durante as atividades que possam sujar o uniforme.
Tshirt to protect students' clothes during activities.

1   Cadernos 40 folhas (297x210 mm, 140g/m) espiral sem pauta com capa durax x x x Material utilizado semanalmente para registro do grafismo da criança durante todo o ano letivo no programa de Artes.

Kit contendo escova, creme e fio dental x x x x Para higienização após as refeições

Garrafa d'agua x x x x para manter a hidratação durante o dia
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