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Lista de Material Escolar - Ano Letivo 2018
Ensino Fundamental I - 1º Ano

-1 caderno brochura, 96 folhas, grande, capa dura para Português
-1 caderno brochura, 96 folhas, grande, capa dura para Ciências Humanas, Ciências da Natureza e
Ensino Religioso
-1 caderno universitário-quadriculado(1cmx1cm), 96 folhas capa dura, sem picote para Matemática
-2 caixas de lápis de cor - 24 cores (sugestão: Faber Castell)
-1 estojo de canetas hidrocor Prestocolor 12 cores (sugestão: Faber Castell)
-10 lápis grafite Eco Grip 2B (sugestão: Faber Castell)
-4 borrachas brancas (sugestão: Faber Castell)
-3 apontadores com depósito (sugestão: Faber Castell)
-1 tubo de cola branca 110g (sugestão: Tenaz)
-4 tubos de cola em bastão 10g
-1 tesoura com ponta arredondada e nome gravado (sugestões: Mundial ou Maped)
-1 régua de 20 cm
-1 pasta fichário, Clear Book Yes com 40 plásticos – verde – para produção de texto
-1 pasta fichário, Clear Book Yes com 40 plásticos – amarela – para avaliações
-1 pasta fichário, Clear Book Yes com 20 plásticos – azul – para aulas de Orientação Educacional
-1 pasta fichário, Clear Book YES com 40 plásticos – cinza – para aulas de Jogos
-1 pasta polionda ofício 4 cm – azul
-5 envelopes plásticos, com furos, tamanho ofício
-2 revistas com muitas figuras: Superinteressante, Globo Rural, Casa e Decoração.
-1 revista periódica infantil (Recreio, Ciência Hoje para crianças ou Genius)
-1 revista Passatempo “Picolé” (vendida em bancas de Jornal)
-2 gibis
-1 livro de história infantil adequado à idade
-1 caixa de massinha de modelar 12 unidades (sugestão: Marca Acrilex-Soft)
-1 pacote de palitos de sorvete sem cor
-1 pacote de saquinho tipo Zip (com fecho hermético) 20cmx17cm- 8 unidades
-1 caixa de lenço de papel
ARTES – Materiais para uso coletivo
-1 tela painel 20x20cmx3cm - chassis duplo
-1 bloco A4 – Creative Colors Spiral, Romitec ou Ecocores - Novaprint – 42 folhas coloridas.
-1 frasco de tinta para lousa com 37 ml - Acrilex ou Corfix - preta
-3 frascos de tinta acrílica Nature Colors Fosca – 60ml – Acrilex – branco – n° 519 ou Decorfix Fosca 60ml nº 301 branco
-1 folha de EVA Estampado – Seller ou Kreateva – 40cm x 60cm – qualquer padrão de estampa
-1 metro de fita lisa – qualquer cor e espessura
-1 frasco de cola branca – Tenaz, Pritt ou Acrilex – de 100 a 110g
-1 rolinho de espuma – 4 mm – Condor - Tigre
-1 borracha simples branca látex – Mercur - Record - Staedtler
Observações:
-os materiais de Artes deverão vir em uma sacola à parte, a qual deverá estar identificada com nome
completo e série do aluno;
-caso o aluno seja canhoto e os Responsáveis considerarem necessário, enviar uma tesoura específica
para canhotos, com identificação de nome completo e série do aluno.
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INGLÊS
-1 caderno brochura, 48 folhas, grande, capa dura.
-10 prendedores de roupa, de madeira.
-50 cm de fita de cetim (vermelha) n° 01

Titulo: “Porta Aberta” - 1º ano
Autores: Isabella Carpaneda e Angiolina
Editora: FTD
ISBN: 9788532297891
Título: Listas Fabulosas
Autora: Eva Furnari
Editora: Moderna
Título: “Aprender Juntos Matemática 1”
Autora: Silvana Rossi Júlio
Editora: Edições SM
ISBN: 9788541814720
Plataforma Matific

Ensino Religioso

É um premiado sistema educacional on-line de matemática que desenvolve nas
crianças a excelência matemática e habilidades para resolver problemas através de
interações divertidas e lúdicas. Possui milhares de jogos de matemática e atividades
para crianças de 4 a 11 anos, organizados de acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais, programas escolares e livros didáticos brasileiros mais populares,
reconhecido com a conquista de diversos prêmios ao redor do mundo.
Recomendado por professores e diretores ao redor do mundo, Matific é considerado
um aplicativo de excelência no desenvolvimento da intuição científica e matemática no
ensino fundamental das crianças. Valor: R$ 40,00 (taxa única anual). O pagamento se
dará mediante boleto bancário a ser emitido pelo colégio no início do ano.

Título: “Crescer com Alegria e Fé- 1”

cias

Matemática

Língua Portuguesa

LIVROS

Título:“Porta Aberta”- 1º ano

Autoras: Ednilce Duran e Glair Arruda
Editora: FTD
ISBN: 9788532282835

Ensino
Fundamental I
1º Ano

ensino fundamental das crianças. Valor: R$ 35,00 (taxa única anual). O pagamento se
dará mediante boleto bancário a ser emitido pelo colégio no início do ano.

Ensino Religioso
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Ciências

Título:“Porta Aberta”- 1º ano
Autora: Ângela Gill e Sueli Fanizzi
Editora: FTD
ISBN: 9788532298454

Inglês

Titulo: Our World Starter – Student Book
AUTHORS: Diane Pinkley
Editora: National Geographic
ISBN: 9781305114050
Título: Our World Starter – Workbook+Audio CD

AUTHORS: Diane Pinkley
Editora: National Geographic
ISBN: 9781305120839

Período
da
Manhã
Período
da
Tarde

DATAS IMPORTANTES PARA O INÍCIO DO ANO – 2018 (1º e 2º anos)
23/01
24/01
25/01
29/01
7h30-9h30
7h30-9h
Entrega de Material Reunião Pais/Prof. da turma
Início do
9h30-10h30
9h30-10h30
Integral
Reunião
Reunião Pais/Prof. Integral
obrigatório
Pais/Direção
Bilíngue
Início das
e Extraaulas do
15h-17h
13h30-15h
curricular
regular
Entrega de Material Reunião Pais/ Prof. da
turma
17h-18h
15h30-16h30
Reunião
Reunião Pais/Prof. Integral
Pais/Direção
Bilíngue

31/01

Início das
aulas do
integral
opcional e
bilíngue

OBSERVAÇÕES:
-As marcas dos produtos servem apenas como referência.
-Os materiais deverão ser entregues, pelos pais, no dia 23/01/2018 (consultar a tabela abaixo).
-Todos os livros deverão vir identificados com o nome completo do aluno (letra de forma maiúscula) e em sacola à
parte.
-Todos os materiais deverão estar etiquetados com nome, série e matéria a que se destinam.
-Todos os materiais que forem perdidos, danificados ou que acabarem no decorrer do ano, deverão ser repostos.
-A agenda será fornecida pelo colégio.
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Trazer
diariamente
na mochila

OBSERVAÇÕES:
-As marcas dos produtos servem apenas como referência.
-Os materiais deverão ser entregues, pelos pais, no dia 23/01/2018 (consultar a tabela abaixo).
-Todos os livros deverão vir identificados com o nome completo do aluno (letra de forma maiúscula) e em sacola à
parte.
-Todos os materiais deverão estar etiquetados com nome, série e matéria a que se destinam.
-Todos os materiais que forem perdidos, danificados ou que acabarem no decorrer do ano, deverão ser repostos.
-A agenda será fornecida pelo colégio.
-As pastas tipo Clear Book deverão vir com os envelopes plásticos, de acordo com o solicitado.
-É fundamental que todas as peças do uniforme sejam identificadas com o nome do aluno.
Squeeze (garrafinha p/ água)
Lenços Umedecidos
1 shorts
1 camiseta
1 cueca ou calcinha
Obs.: Identificar todos os itens.
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