1º ANO (E.F.I)
PAPELARIA, ETC.
1 estojo completo (especificações abaixo)
1 pasta envelope com botão plástico - pequena
1 pasta com grampo e mola - ofício – vermelha
1 caderno pequeno horizontal - brochura - capa dura - vermelho - pauta simples - 96 folhas
1 saco de pano pequeno com 50 palitos de picolé sem cor (para contagem)
1 saco de pano com Material Dourado em madeira (será solicitado no 2º semestre)
1 pote de massa de modelar macia - 500g
1 pacote de 100 folhas de papel branco - A4
1 pacote de 100 folhas de papel colorido - 5 cores - A4
1 garrafa ou copo para água
1 jaleco de algodão, branco, longo, com mangas compridas e nome do aluno no bolso (para uso no Lab. Ciências).
NO ESTOJO
2 lápis pretos
1 borracha
1 apontador com depósito
1 régua de 15 cm
1 cx. de giz de cera
1 cx. de lápis de cor - 12 cores
1 conj. de caneta hidrográfica - ponta fina - 12 cores
1 caneta hidrográfica preta - ponta grossa
1 caneta marca texto – amarela
1 cola bastão - 40g
1 tesoura sem ponta (identificada)
ARTES
1 pct. de folhas coloridas (tipo color set) - A4 - 8 cores - 120g/m²
1 tubo de cola branca - 90g
LIVROS
TÍTULO
O Monstro das Cores
Eleição dos bichos
Na Ponta da Língua 1
Matemática 1 – 5ª Edição
Ciências Humanas e da
Natureza – 1º ano
Clémentine 1 - Méthode
de Français - Primaria
Shine On! 1 – Student’s
Book and Extra Practice
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E. Ruiz Félix / I.Rubio Pérez
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Ana Claudia Fernandes / Cesar Dellore /
Maíra Carnevalle / Rita Helena Bröckelmann

* Livros da Ed. Moderna: venda disponível a partir do dia 15/12/21 no site da editora. Segue o passo a passo:
https://drive.google.com/file/d/19Gdwz6ADRJRy0mCxYBxlRfT7f-WN9pyH/view?usp=sharing
Após a compra, os livros poderão ser retirados no Colégio a partir do dia 15/01/22, mediante a apresentação do
comprovante de pagamento (voucher) impresso.
** Livrarias sugeridas para compra de livros de Língua Estrangeira:
Livraria da Travessa - www.travessa.com.br
Papelaria JLM - www.jlmpapelaria.com.br
Disal - www.disal.com.br
O livro da “Ciranda da Leitura” será indicado durante o 1º trimestre, através da agenda.
OBSERVAÇÕES
- Todos os materiais deverão estar devidamente identificados com NOME e TURMA (após divulgada) da criança.
- Os materiais do estojo deverão ser conferidos regularmente e repostos, quando necessário.
- Sugerimos a compra de materiais leves para o uso diário (mochila, estojo, ...).
- Para melhor conservação, o ideal é que os livros sejam encapados com plástico transparente.
ESCALA DE ENTREGA DE MATERIAIS (dias)
1º: estojo completo (todos os dias) / livro de Português / 100 fl. de papel branco / 100 fl. de papel colorido
2º: pasta vermelha / livro de Ciências Humanas e da Natureza
3º: caderno pequeno / massa de modelar / pasta envelope
4º: livro de Matemática / saco de palito de picolé
5º: livros de Francês e Inglês
2ª semana de aula: material de Artes

