
 
 
 
 

 
 
Material de uso pessoal do1ª Ano do E.M.  2022 
 

 
2 canetas esferográficas (azul, vermelha) 
1 lápis ou lapiseira e grafite 
1 borracha 
1 cola bastão  
1 caneta marca texto 
1 régua de 15 cm e 30cm 
1 pen drive de 8 GB 
 
 
Maiô inteiro ou sunga, touca e óculos de natação e toalha para aula 
na piscina; tênis, camiseta de esporte (Dicley) e camiseta 
sobressalente para aula na quadra. (EDUCAÇÃO FÍSICA) 
 
1 caderno universitário para Gramática 50 folhas 
1 caderno universitário para Literatura 50 folhas 
1 pasta simples de trilho + 50 plásticos para Redação 
1 caderno universitário de 50 folhas. (GEOGRAFIA) 
1 caderno universitário de 50 folhas (MATEMÁTICA, ALGEBRA E GEOMETRIA) 

10 folhas de papel quadriculado (GEOMETRIA) 

1 caderno universitário de 50 folhas. (HISTÓRIA) 
1 caderno universitário de 50 folhas (INGLÊS) 
1 caderno universitário de 50 folhas (FÍSICA) 
1 caderno pequeno 50 folhas (SOCIOLOGIA) 
1 caderno universitário de 50 folhas (QUÍMICA) 
1 caderno universitário de 50 folhas (BIOLOGIA) 
1 caderno universitário de 50 folhas (FILOSOFIA) 
 

 

IMPORTANTE 
 

● Os cadernos e pastas podem e devem ser 
REAPROVEITADOS desde que em boas condições. 

● Todo material deve conter nome completo e série do aluno.  
● O uso de fichários ou cadernos únicos é desaconselhado. 
● Eventualmente será pedido material para trabalhos 

específicos.  
● Trazer mascaras e garrafinhas para água (sugestão: 

Squeeze). 
 
 

 

MATERIAL DE ARTES  

(pessoal) 

1°trimestre-Desenho 
 

1 pasta plástica (tipo maleta) 
1 bloco de canson A3 e A4 
1 caixa de lápis de cor  

1 caneta preta ponta fina 
1 estojo de tinta aquarela pastilha 
1 prancheta 
4 potes de guache 250ml (cores primárias) 
1 caderno de desenho A4. 
Lápis: HB, 2B,4B e 6B. 
1 caixa de giz de cera. 
1 caixa de giz pastel (12 cores). 
1 caixinha de carvão (pra desenho). 
1 pasta preta com 50 plásticos 
1 lixa d’água  
1 caixa de canetas hidrográficas( 12 cores ). 
 
 



 
 
 
2°trimestre-Pintura (comprar posteriormente) 
 
2 pinceis finos(1 ponta redonda e 1 ponta chata) 
1 pincel (tamanho 8) 
1 pincel (tamanho 12) 
1 pincel (tamanho 16) 
2 telas (de 20cm até 70 cm) 
1 bisnaga tinta acrílica nas seguintes cores: azul, vermelha, 
amarela, preta e branca. 
1 paninho (para limpar os pinceis) 
1vidro (pote para agua) 
1 espátula(para misturar as cores e limpeza) 
1 godê. 
1 prancha / tabua madeira 50x50  
 
 
3°trimestre-Oficina 3D (comprar posteriormente, enviaremos as 
especificações) 
 
1 caixa de fruta/madeira  
1 pacote argila (5kg) 
1 esteca para modelagem 
1 rolo de arame(fino) 
1 serrinha  
1 alicate pequeno 
1 martelo, chave de fenda, chave Philips 
1 saquinho de prego 
1 saquinho parafuso 
1 lixa  
1 cola de madeira 
 
Recomendações- Cada aluno deverá trazer para a aula sempre 
seus pertences em caixa/ pasta ou bolsa, e será responsável pelos 
cuidados. 

LIVROS 
 

Learning Book (livros digitalizados) 

Para adquirir, acesse o link:https://www.livrofacil.net/ 

 
 

Literatura 

 
-Carta de Achamento do Brasil – Pero Vaz de Caminha – 

Editora Unicamp  

- Auto da Compadecida – Ariano Suassuna (qualquer editora) 

- A Metamorfose – Franz Kafka – Editora Escala  

- A Peste – Albert Camus – Editora Record  

 

Sugestão para compra de Livros: 

Livraria Livro Fácil –Telefone (11)3274-6000 / (11)4383-8900 

 
IMPORTANTE 

 
● Livros paradidáticos e de leitura serão ser solicitados ao 

longo do ano e usaremos livros da Biblioteca do Colégio. 
● Os alunos devem estar com material completo na 1ª 

semana de aula. 
● NÃO ESCREVER NOS LIVROS (ESPECIALMENTE À 

CANETA). Eles poderão ser reutilizados no ano seguinte.  

✓ Para a compra de uniformes- LOJA DICLEY Rua: Bahia  

nº 215-, Barra Velha Ilhabela, Telefone:12- 991412958. 

SUGESTÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS: Papelaria Bom Custo 

Av. Princesa Isabel, 1047 – Perequê , Telefone: 12- 3896 1474 

 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=papelaria+bom+custo+ilhabela

