MATERIAL ESCOLAR / 2021
1º ANO - Ensino Fundamental
MATERIAL INDIVIDUAL (Vir etiquetado com nome do aluno e classe)
01 unidade
Caderno com capa dura – Linguagem – formato 190mm X 248mm – com 40 folhas
03 unidades
Pasta de plástico PVC cristal (tipo ferragem para papéis com furo tamanho
ofício)
01 unidade
Pasta plastificada com elástico verde tamanho ofício
01 bloco
Papel colorido Criativo A4 (32 folhas)
01 pacote
Papel sulfite branco (500 folhas) tamanho ofício
01 bloco
Papel Canson A3 branco 140gm / 20 folhas
01 unidade
Pasta de plástico PVC azul (tipo ferragem para papéis com furo tamanho ofício –
para Educação Musical
01 unidade
Cola líquida 90 gm
01 unidade
Caderno Desenho Cartografia Espiral 96 folhas capa dura
01 unidade
Prancheta transparente dimensional super (cristal) – esp.: 03mm, larg.: 240mm, alt.:
365mm
01 unidade Crachá com cordão para pendurar no pescoço, contendo nome do Colégio, foto da
criança (pode ser escaneada), nome completo, série e telefone (usar no 1o dia de aula)

MATERIAIS QUE FICARÃO NA MALA DA CRIANÇA:
01
unidade
Estojo courito com 1 zíper e 2 divisões internas ou o que usou no Jd. II
02
unidades
Borracha branca macia, sem perfume
01
unidade
Apoio ergonômico para lápis - Borracha trifásica – Stetro
02
unidades
Cola em bastão – 40g
01 unidade
Estojo com caneta hidrográfica – 12 cores – ponta fina
01 unidade
Tesoura sem ponta - com o nome gravado, de bom corte. No caso de criança canhota
(reflex 3d vivo canhoto ref. 472510)
01 caixa
Lápis de cor com 12 cores – longo - triangular (ficar atento à qualidade dos lápis)
06 unidades
Lápis preto/grafite – longo – triangular (ficar atento à qualidade dos lápis)

LIVROS
ATENÇÃO: Todos os livros deverão ser entregues no dia da reunião, identificados.

LÍNGUA PORTUGUESA
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Livro:

NOVO FAÇA LÍNGUA PORTUGUESA – 1º ano – PARTE 1 E 2

Autoras:

Angélica Alves Prado Demasi, Cristina Tibiriçá Hülle

Editora:

FTD - ISBN 7898683436024

MATEMÁTICA
Livro:
NOVO FAÇA MATEMÁTICA: A CONQUISTA – 1º ano – PARTE 1 E 2
Autores: Kátia Cristina Stocco Smole, Maria Ignez de Souza Vieira Diniz, Vlademir Marim
Editora:

FTD – ISBN 7898683436123

ESPANHOL
Livro: Superacción. Volume 1
Autores: Fernanda Baião, Sandra Pereira, Vanessa Ingegneri, Priscila Vieira (organizadora)
Editora: FTD - ISBN 7898652404689

INGLÊS
Livro: NEXT STATION STUDENT'S BOOK - STARTER.
Autores: AMANDA CANT, MARY CHARRINGTON, SARAH ELIZABETH SPRAGUE E ANA
ELISA TEIXEIRA MARTINS
Editora: MACMILLAN EDUCATION
ISBN: 9788551101261

ENSINO RELIGIOSO
Livro:

DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO 1

Autores:

Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino da Cunha Neto

Editora:

FTD – ISBN 978-85-96-00988-1

ARTE
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O material abaixo deverá ser entregue no 1º DIA DE AULA DE ARTE, identificado.

01 pasta plástica simples/polionda c/ elástico 4cm azul / tamanho
ofício
01 bloco colorido A4/ 32fls (Canson ou Criativo)
01 bloco Canson A3 branco 140gm/20 fls.
01 kit origami várias cores / vários tamanhos
01 caderno de desenho 50fls
01 revista com gravuras para recorte
01 caneta preta permanente/ ponta 01
01 pincel chato/macio/número 08
01 estojo de aquarela 12 cores c/pincel
01 massa de modelar biscuit 90g qualquer cor
01 tela 30/40 cm/simples-lateral com grampos virados
01 cola bastão tamanho médio (sugestão Acrilex)
01 tubo de cola branca líquida 110g (sugestão Tenaz)
01 tesoura sem ponta (sugestão Tramontina)
01 folha color set (qualquer cor)
03 folhas crepon colorido
05 guaches temperada 250ml (branco, azul, amarelo, preto e vermelho)
ESTOJO: (o mesmo da sala de aula) borracha branca, apontador, lápis de cor, canetas hidrocores,
régua, lápis 2B.
OBS: Avental ou camiseta velha, numeração maior para usar nos dias de pintura em cima
do uniforme/ colocar nome e conservar saco plástico.

LIVROS EXTRACLASSE
LIVRO / AUTOR / EDITOR
O GATO XADREZ
Autora: Isa Mara Lando
Ilustradora: Tatiana Paiva
Editora: Brinque - Book
ISBN: 978-85-7412-427-8
PENSANDO COM SOFIA: QUEM SOU EU?
Autoras: Bete Godoy e Patricia Rocha
Ilustradora: Anielizabeth
Editora: Cortez
ISBN: 978-85-249-2279-4

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identidade
Versos rimados
Animais
Poesia
Autoestima
Ética
Identidade
Filosofia
Família
Amigos
Valorizar a vida
Autoconhecimento
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•
Conto de fadas
•
Rimas
•
Cartas
•
Postais
•
Convites
•
Valorizar a escrita como meio de
comunicação

O CARTEIRO CHEGOU
Autora: Janet & Allan Ahlberg
Ilustrador: Eduardo Brandão
Editora: Companhia das Letrinhas
ISBN: 978-85-7406-285-3

OBSERVAÇÃO:
Todos os livros deverão vir com o nome do aluno e entregues no dia da reunião.
Outros livros extraclasses serão solicitados durante o ano, se necessário.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
A criança deverá trazer diariamente uma mala escolar que caiba as pastas de tamanho
ofício e todo material diário.

1.
2.

Uma lancheira contendo toalhinha e garrafa para suco, com o nome da criança.

O estojo courito com zíper deverá vir com o aluno no 1o dia de aula contendo os 12 lápis de
cor, 5 lápis, borracha, tesoura e cola (colocar dentro de saco plástico).

3.
4.

Os materiais de uso pessoal deverão ser repostos durante o ano (cola, lápis, borracha,

etc.)
Não permitimos o uso de materiais sofisticados, tudo tem que ser o mais simples possível
(para não interferir no pedagógico).

5.

Todo o material que não pertença ao que foi solicitado será recolhido e entregue somente
aos pais.

6.
7.

Todos os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico incolor grosso,
transparente e etiquetados, com o nome do aluno e a classe que pertence.

8.

A qualidade do material enviado será importante para sua durabilidade e muito
facilitará o trabalho pedagógico dos alunos.

9.

Qualquer outro material que venha a ser necessário e não conste na lista, será pedido
durante o ano.

10.

Marcar com o nome da criança todos os materiais pessoais inclusive lápis.

11.

Marcar o nome da criança em toda peça do vestuário principalmente agasalhos.

REUNIÃO COM PAIS
DIA 26/01/2021
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Objetivos da reunião:
Esclarecer os pais sobre a linha pedagógica e formativa do Colégio.
Comunicar as normas a serem seguidas durante o ano.
Orientar os pais para a sua participação efetiva na vida escolar de seus filhos.
Entregar os materiais constantes nesta lista.
Todo aluno, para sua organização escolar, receberá uma agenda do Colégio. Solicitamos
aos pais a vistoria diária da mesma para “verificar” comunicados da escola e cumprimento
das tarefas estabelecidas. Isso auxiliará o aluno na formação de hábitos e postura acadêmica.

1.
2.
3.
4.
5.

PARA TODOS OS DIAS:
Uso obrigatório do uniforme completo do colégio e tênis.
INÍCIO DAS AULAS: 27 de janeiro de 2021

Atenciosamente,

Equipe Pedagógica
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