
 

Lista de Material Escolar do Ano Letivo 2023 

Primeiro Ciclo de Formação Humana - 1º ANO 
 
 

MATERIAL INDIVIDUAL:     
TODO MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME COMPLETO DO ESTUDANTE E DA TURMA. OS CADERNOS E LIVROS DEVERÃO SER 
ENCAPADOS E ETIQUETADOS, COM PLÁSTICO. OS UNIFORMES TAMBÉM DEVERÃO SER IDENTIFICADOS. Sugerimos a reutilização dos materiais 
que a criança já possui, inclusive, cadernos. Reutilizar é uma das formas mais eficientes de  preservar.  

 
• 01 estojo escolar 
• 06 lápis pretos nº 2 
• 03 borrachas grandes (brancas) 
• 01 tesoura (ponta arredondada) 
• 01 apontador (com reservatório para guardar resíduos) 
• 01 régua transparente de 30 cm  
• 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
• 01 caixa de giz de cera (12 cores) 
• 01 caneta hidrográfica preta (FINA) para desenho (tipo Stabilo) 
• 01 pasta Brasil resistente, com elástico (para guardar Para Casa e outras folhas necessárias) 
• 02 frascos de cola branca lavável, não tóxica  
• 01 pasta preta capa dura com 50 plásticos (projeto Literatura em Família) 
• 01 pasta preta capa dura (resistente) com 100 plásticos  
• 01 garrafinha de água resistente  
• 01 toalha de mão com o nome da criança (para higiene pessoal) 
• 01 kit de higiene bucal (escova de dente, creme dental, fio dental) 
• 06 cadernos tipo ALIBOMBOM (capa flexível, COR VERDE, pauta 1,2,3) disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas 

e da Natureza, GTD/Orientação de Estudos e Inglês  
• 10 sacos plásticos transparentes tamanho A4 
• 01 caneta para retroprojetor permanente cor preta 2.0 mm 

• 01 caixa de tinta guache com 6 unidades de 30 ml 
• 01 caixa de giz pastel  
• 01 pacote de papel sulfite 60 Kg 
• 02 pacotes de papel colorset A4 em cores vivas e variadas  
• 02 potes de 500g de massinha de modelar cores variadas 
• 03 revistas em quadrinhos novas ou usadas (em bom estado) 
• 02 revistas de cruzadinha infantil nível fácil (Picolé, Turma da Mônica e Colore)  
• 01 caixa de material dourado  
• 02 dados 
• 01 jogo pedagógico / 01 brinquedo para fins didáticos (novo ou usado, em bom estado). Sugestões: Ligue-ligue ou outras peças tipo 

Lego, jogos de montagem em madeira, Quibring, Grow, Stalo, Mauel, Xalingo, Trilha, Ludo, Xadrez Chinês, Sobe-desce, Quebra-cabeça, 
Jogos de Sílabas, Baralho Pingo no I, Jogo de Cartas, Soletrando, Jogo da Memória, Tangram, jogos de raciocínio, damas, xadrez, 
dominó, etc. (Brinquedoteca) 

• 1 Folha de Lixa para metal Grão 120 
• LIVRO DIDÁTICO DE INGLÊS PARA O 1º CICLO:  1º ANO: O livro de inglês do 1ºciclo será utilizado nos três anos escolares. Como não é 

fornecido pelo PNLD, sugere-se que seja adquirido pelas famílias. O título é Imagine 1: Student 's Book  with Online Practice and 
Student’s eBook. Editora CENGAGE. ISBN 9780357544341. OBS.: Esse mesmo livro será utilizado nos três anos escolares do 1ºCiclo. 
Disponível em lojas físicas, sebos e na internet.  

• 02 LIVROS DE LITERATURA (A LISTA DE TÍTULOS SERÁ APRESENTADA NA 1ª REUNIÃO ESCOLAR DE 2023). 

OBS.: Não recomendamos o uso de lapiseira.  

MATERIAL COLETIVO: PARA SER ENTREGUE NA SEGUNDA SEMANA DE AULA, NO ALMOXARIFADO: 
• 01 pacote de papel A4 branco (500 folhas) 
• 01 pacote de papel A4 colorido (100 folhas)  

Uniforme escolar. O uniforme escolar do Centro Pedagógico é encontrado nos seguintes endereços: 

• TRIBUNA – Rua Boaventura, 623 – Jaraguá. Telefone: 3491-4881. 
• LUARA CONFECÇÕES – Rua Itapetinga, 1482 – Cachoeirinha. Telefones: 34428820 / 30776244. 

 
A lista de material poderá ser reproduzida acessando o seguinte endereço: www.cp.ufmg.br 

http://www.cp.ufmg.br/

