
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

Vocês estão recebendo a lista de livros e materiais do 
Colégio Loyola para o ano de 2022. O ideal é que os 
itens da lista sejam adquiridos antes do início das aulas. 

I. INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA A PRIMEIRA SEMANA
DE AULA

Os pais serão convidados a participar da Reunião 
Informativa do 1º Ano EF, em dia, horário e local a 
serem informados oportunamente. 

A orientação para entrega de materiais será 
comunicada às famílias. 

II. MATERIAIS ADOTADOS
1. LÍNGUA PORTUGUESA
- SIQUEIRA, Cintia Cardoso de; VIORRO, Denise
Guilherme; SILVA, Elisabeth Gavioli de Oliveira;
ABROMOVICK, Marcia Cristina. Aprender juntos 1:
língua portuguesa 1º Ano, ensino fundamental.
8.ed.  São Paulo: SM, 2021.  (Aprender juntos; 1).
Edição atualizada com a BNCC. ISBN: 
9786557442494   
(Somente será aceito livro do ano solicitado pelo 
Colégio.) 

BRITO, Iêda Maria Luz. Primeiras cruzadinhas 
animais: ensino fundamental – 1º ano. Belo 
Horizonte: Editora Balão Vermelho, s/d. (Coleção 
Jogos de aprender. Livro Animais, cor: amarela, 
idade: 6 anos, 1º Ano). 

2. MATEMÁTICA
SMOLE, Kátia Cristina Stocco; DINIZ, Maria Ignez de

Souza Vieira; MARIM, Vlademir. Faça! Matemática:  
1º Ano. 2.ed. São Paulo: FTD, 2020. 

3. No início do ano letivo, serão solicitados
02 (dois) livros de literatura.

4. O material paradidático poderá ser solicitado
no decorrer do ano letivo.

III. MATERIAIS
Os materiais devem ser etiquetados com o nome e
a série da criança.

TABELA 1  
(Estes materiais não precisam ser etiquetados) 

ITEM QUANTIDADE 

Massinha de modelar 02 caixas (12 
cores) 

Bloco de papel canson A3, 
140g, 20 folhas 02 unidades 

Papel 40Kg, tamanho A4 50 folhas 
Papel color set, 
tamanho A4 (conforme 
tabela a seguir) 

01 pacote 

INICIAL DO NOME DO(A) 
ALUNO(A) 

COR DO PACOTE DE 
COLOR SET 

H, P, T, V AMARELO 
B, D, E AZUL 

M, U, W, Y LARANJA 
A, I, R ROXO 

C, J, S, Z VERDE-CLARO 
F, G, K, O VERDE-ESCURO 
L, N, Q, X VERMELHO 



TABELA 2 

ITEM QUANTIDADE 
Apontador com depósito 01 unidade 
Borracha macia 01 unidade 
Caderno brochurão, com 
pauta, 48 folhas 01 unidade 

Caderno brochurão, sem 
pauta, com margem, 48 folhas 01 unidade 

Caneta hidrocor 01 conj. (12 
cores) 

Caneta preta soft point, ponta 
porosa 02 unidades 

Cola branca 
(O uso da cola em bastão é 
inadequado para essa faixa 
etária.) 

01 frasco (90g) 

Estojo escolar simples de 
tecido, plástico ou 
emborrachado 

01 unidade 

Lápis de cor 01 caixa (12 
cores) 

Lápis preto triangular 2-B 
(O uso de lapiseira não é 
permitido para essa faixa 
etária.) 

04 unidades 

Pasta de plástico 
transparente, com   elástico, 
2 cm, na cor vermelha 

01 unidade 

Pasta de plástico 
transparente, com elástico, na 
cor verde 

01 unidade 

Régua milimetrada de acrílico 01 unidade 
(30 cm) 

Revista Picolé 02 unidades 
(diferentes) 

Revistinha em quadrinhos 
(nova) 03 unidades 

Tesoura pequena sem ponta 
(com o nome do aluno 
gravado) 

01 unidade 

Envelope Loyola (Modelo 
Opus) para Portfólio de Arte 01 unidade 

ATENÇÃO! Estão sendo ofertados bons descontos na 
aquisição dos livros didáticos para 2022, por meio de 
compras diretas com editoras conveniadas à Rede 
Jesuíta e ao Colégio Loyola. Para saber mais, CLIQUE 
AQUI. 

OBSERVAÇÕES 

• O material de uso pessoal deverá ser substituído,
quando necessário, e identificado com o nome e
a série da criança a cada substituição.

• Os livros e os cadernos devem ser encapados
com plástico transparente e etiquetados com o
nome e a série do aluno, exceto o livro de
Matemática, que deverá ser apenas etiquetado.

• A agenda Inaciana será fornecida pelo Colégio
apenas no início do ano letivo.

IV. UNIFORME ESCOLAR
O uniforme escolar é um meio de identificar o
aluno do Loyola e evidenciar que ele faz parte do
corpo discente da Escola, evitando a perspectiva
consumista e o privilégio de marcas. Por isso, seu
uso, inclusive do agasalho (quando necessário), é
obrigatório.

IV.1. Modelos oficiais padronizados
   (Com logomarca do Colégio) 

• Camisa branca: manga curta ou longa
• Camisa polo branca
• Short-saia azul-marinho (tactel)
• Calça comprida azul-marinho (tactel, helanca

light, suplex ou moletom azul)
• Bermuda azul-marinho (tactel ou helanca light)
• Agasalho azul-marinho (tactel, moletom ou

linha): modelo próprio com logomarca do Colégio
• Natação: nos dias em que a natação estiver

programada, é obrigatório o uso de sunga
(meninos), maiô ou sunquíni (meninas). Não é
necessário adquirir os modelos com a logomarca
do Colégio.

IV.2. Itens de vestuário previstos no uniforme
• Calça ou bermuda jeans tradicional (azul-escuro)
• Tênis e meias confortáveis

IV.3. Educação Física
• Camisa branca: manga curta, manga comprida ou

sem manga 
• Calça comprida azul-marinho (tactel, helanca

light ou suplex)
• Bermuda azul-marinho (tactel ou helanca light)
• Short-saia azul-marinho (tactel)
• Tênis e meias confortáveis

https://www.loyola.g12.br/wp-content/uploads/2021/12/20211223_dge_com_lista_material_link_descontos_v2.pdf

