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MATERIAL ESCOLAR – 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL 1º CICLO 

1° Ano do Ensino Fundamental 

Material Didático – POSITIVO 

A rede de Colégios Murialdo, formada pelas unidades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Ana Rech 

e Araranguá, adota o sistema Positivo de Ensino. Trata-se do maior sistema de ensino do Brasil, e é 

adotado em todos os anos, desde a Educação Infantil ao Ensino Médio. O material deve ser adquirido 

no próprio colégio no ato da matrícula.  

 

MATERIAL INDIVIDUAL DE USO DIÁRIO 

1 estojo (sugestão com 3 divisórias) 

1 toalha para lanche 

2 lápis de escrever 2B  

1 tesoura com ponta arredondada  

1 borracha  

1 apontador com depósito 

1 caixa de lápis de cor (12 cores)  

1 estojo hidrocor (12 cores) 

1 pasta fina, com elástico, tamanho ofício 

1 caixa de giz de cera grosso (CURTO) 

1 caderno pequeno capa dura 

1 caixa de tinta têmpera (6 unidades) 

1 camiseta usada para pintura (tamanho adulto) 

1 caderno de desenho com capa dura (grande) 

2 colas bastão - (repor sempre) 

2 colas líquida (45gr) 

Material dourado - 62 ou 72 peças 

 

MATERIAL PARA USO COLETIVO 

1 pacote de folha A4  (gramatura 120) 

1 pacotes de folhas colorset  (gramatura 120) 

2 caixas de massinha de modelar (Soft) 

2 folha de EVA A4 - liso 

1 folha de EVA A4 - com Glitter 

1 rolo de papel crepom 

15 folhas A3 

1 pincel chato nº 12 

 

IMPORTANTE: Os materiais escolares devem ser identificados, bem como as peças do 

uniforme. 

Durante o ano poderão ser solicitados outros materiais.  
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LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURAS OBRIGATÓRIAS 

 

Sete Patinhos na Lagoa, de Caio Riter; Ilustrações de Laurent Cardon. Editora: Biruta. 

O Rabo do Rato, de Balbina Oliveira; Ilustrações de Nilcemar Bejar. Editora: Aletria. 

 

Observações: Os alunos terão acesso aos livros indicados na “Lista de Leituras 

Obrigatórias 2022”, na plataforma de leitura digital “Árvore de Livros”.  Desta forma, tendo em 

vista a disponibilidade dos livros no meio online, a aquisição dos mesmos fica a critério das 

famílias. 

 

IMPORTANTE: Os materiais escolares devem ser identificados, bem como as peças do 

uniforme. 

 

HORÁRIO DAS AULAS 

Manhã: 1º ao 9º ano – 7h30 às 12h 

Manhã: EM – 7h30 às 12h50 

Tarde: 1º ao 5º - 13h15 às 17h45  

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Tio Léo - Telefone: 98406-3852 

Tio João e Tio Vini - Telefones: 98466-2094 / 99244-0024 / 3386-1394. 

Tia Vivi – Telefone: 99674-5548. 

Tio Cati – Telefone: 981968020. 

Tio Ricardo - Telefone: 99784-2008 

OBSERVAÇÃO: tio Léo é o responsável pela coordenação das vans escolares. Ligar e informar 

qual bairro a família reside, que ele dirá qual “tio” atende a região. 

 

UNIFORME ESCOLAR 

De acordo com o manual do uniforme disponibilizado no site do Colégio. 

Existem dois fornecedores de uniforme: 

Unysul Uniformes – 996012454 

JAKA Uniformes – 999146707 

 


