
LISTA DE LIVROS PARA 2022 - 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Plataforma de Educação SAS – Livros 1, 2, e 3; 
Clássicos Infantis: 06 Leituras; 
Livro de Inglês; 
Livro de Arte; 
Livro de Leitura e Escrita 1, 2 e 3; 
Livro de Produção Textual. 

R$1.428,00 

 

VENDAS ON-LINE NO SITE DA LIVRARIA LOYOLA: www.livrarialoyola.com.br/convenios  
Token de Acesso (chave de acesso): CSFA2022 

 

Compras no SITE: de 03/11/2021 a 31/01/2022. 
Dúvidas: whatsapp (11) 4097-6462 ou SAC 0800 8788 314, de segunda a sexta, das 8h às 17h. 
Os Livros serão entregues no Colégio a partir de 10/01/2022. 
 

Formas de Pagamento: 
No mês de novembro até 10x (Cartão de Crédito);  
No mês de dezembro até 8x (Cartão de Crédito);  
No mês de janeiro até 6x (Cartão de Crédito); 

Pagamento à vista 3% de desconto. 
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2022 
 

 01 caderno de linguagem (Meu Primeiro Caderno 
capa dura, costurado 190x248mm); 

 01 caderno de caligrafia 40 fls; 
 01 caixa plástica (Organizadora) medindo 30 cm de 

comprimento, 15 cm de largura e 10 cm de altura. 
 01 estojo com 2 zíperes (para guardar lápis grafite, 

lápis de cor, caneta hidrocor, borracha, apontador e 
cola); 

 06 lápis grafite nº2; 
 01 apontador com depósito; 
 04 borrachas macias; 
 01 caixa de lápis de cor 24 cores; 
 01 jogo de caneta hidrocor 12 cores; 
 01 caneta retroprojetor preta; 
 01 pasta plástica com elástico (para lição de casa); 
 01 pincel nº12 cerda Brasil; 
 02 potes de massinha 500g UTI GUTI; 
 01 tesoura sem ponta (com nome gravado); 
 02 tubos de cola branca; 
 05 colas em bastão Pritt 40g; 
 01 caixa de tempera guache 12 cores; 
 01 caixa de tinta plástica; 
 02 folhas de EVA com gliter; 
 03 folhas de EVA (cores variadas);  
 01 caixa de cola glitter); 

 Material dourado simples 
 01 bloco Criativo com 32 fls. 120g em 8 cores; 
 01 tela para pintura (tamanho 20x30); 
 01 resma de sulfite A4 branco; 
 03 folhas de papel cartão (azul, verde e vermelha) 
 03 folhas de papel camurça (amarelo, preto e verde) 
 01 pacote de papel colorido com 24 fls. 8 cores 80g; 
 01 rolo de fita de cetim 1,5 cm (qualquer cor); 
 01 rolo de fita de cetim 04 cm (qualquer cor); 
 01 rolo de durex largo; 
 01 rolo de fita crepe; 
 10 sacos plásticos tamanho ofício (grosso); 
 01 plástico verde claro grosso para cobrir a carteira 

nas aulas de arte (medida 0,50 x 0,50); 
 01 pacote de toalhas umedecidas (para aula de arte); 
 01 kit de higiene com escova de dente e creme 

dental (estojo dentro da lancheira); 
 01 fone de ouvido simples (evite auricular); 
 01 jogo de quebra cabeça com 50 peças (GROW, JAK 

ou TOYSTER); 
 01 jogo pedagógico (letras e palavras); 
 01 camiseta grande usada para aula de arte; 
 02 revistas para recortes. 
 02 pacotes de argila 

 

 

 

OS MATERIAIS DESTA LISTA FICARÃO NO COLÉGIO, COLOCAR UMA ETIQUETA EM CADA UNIDADE COM NOME E 
TURMA.PROVIDENCIAR TAMBÉM OS SEGUINTES MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS LIÇÕES DE CASA: LÁPIS PRETO Nº 2, 
BORRACHA, APONTADOR, LÁPIS DE COR, TESOURA E COLA; 
 OS MATERIAIS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER REPOSTOS DURANTE O ANO, À MEDIDA QUE TERMINAREM; 
 INÍCIO DAS AULAS: 26/01/2022; 
 REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA: DIA 22/01/2022 ÀS 09h (On-line – Google Meet) 

 

http://www.livrarialoyola.com.br/convenios

