
1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
1 bloco de folha pautada do IE (adquirir na tesouraria da escola)  
2 gibis  
2 revistas picolé  
1 livro de literatura infantil (usado)  
OBS.: Os livros literários infantis serão solicitados no início do ano letivo. 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
Roupa adequada à prática de Educação Física (uso do uniforme do IE e tênis). 
 
MATEMÁTICA 
1 material dourado em madeira grande (individual)  
 
MATERIAL ESCOLAR 
2 lápis de escrever 
1 apontador 
2 borrachas brancas 
1 jogo de canetinha 
1 caderno grande brochura 
1 caderno de caligrafia 
1 pasta catálogo 
1 alfabeto móvel de madeira 
1 jogo pedagógico para a alfabetização 
2 pastas com elástico simples  
50 folhas sulfite A4 colorida  
2 folhas de EVA (cores a escolher)  
50 folhas de ofício A4  
2 folhas de EVA decorada ou com glitter  
1 bloco de A3 colorida 
50 folhas sulfite 60 branca 
1 folha de papel paraná 
1 pacote de papel colorido A4 cores cítricas 
1 bloco de A3 branco 297x420 mm (sugestão 
CANSON) 
3 rolos de fita crepe (sugestão 3M-Scott) 
1 caixa de cola colorida 

1 caixa de giz de cera bastão curto e grosso 
1 caixa de lápis de cor  
1 rolo de pintura espuma 5 cm  
1 pote de lantejoulas diversas 
2 tubos de cola 90g 
3 tubos de cola glitter (cores a escolher)  
1 pincel grosso chato nº 16  
1 caixa de tinta guache 
1 pote pequeno para água 
1 pano identificado com nome para limpar o 
pincel 
1 caixa de camisa forrada (c/ nome)  
1 caixa de sapato forrada (c/ nome) 
1 kit massinha de modelar com forminhas 
(sugestão: Soft)  
1 pote 500g de massa de modelar (sugestão: 
Soft)  
1 tesoura de ponta arredondada c/ nome 
(sugestão TRAMONTINA/EBERLE)  
1 folha de celofane (cor a escolher)  
1 lixa de fogão  
1 pacote de argila 



1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

2 rolos de papel crepom (cores a escolher) 1 Brinquedo para modelar a base de sêmola de 
milho de 70 peças (sugestão playmais)

 
LÍNGUA INGLESA  
1 caixa de camisa (c/ nome)  
 
LIVROS DIDÁTICOS  
Relação disponível no site do Livro Fácil: www.livrofacil.net - Código de acesso a lista: ie2021 
PROGRAMA INTERNATIONAL SCHOOL: Acesse o site: metodistaie.meufilhobilingue.com, 
faça o seu cadastro inserindo corretamente os dados do aluno. Faça login e efetue a compra do kit, não 
esquecendo de utilizar o código de desconto que deve ser retirado na secretaria da escola. 
Qualquer dúvida, entre em contato no 0800 020 2811. 
 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
Todo material deve vir identificado com o nome do aluno. 
Os materiais são obrigatórios, individuais e indispensáveis. 

Cópias de materiais não são permitidas. 

O USO DO UNIFORME ESCOLAR É OBRIGATÓRIO DIARIAMENTE! 
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