
 

 

  

Lista de Materiais 2021 – Ensino Fundamental - 1º Ano 
 
 

Material do aluno que ficará na sala de aula. 
 

01 Bloco colorset A4 – (TiliPaper, Off Paper, Criativo Fluorescente ou Canson) -120g/m2 

01 Bloco colorset A3 – (TiliPaper, Canson Criativo, Off Paper) – só para meninos 

01 Caixa de lenços de papel  

01 Caixa de camisa (plástica) – só para meninas 

01 Caixa com 12 cores sortidas de tinta têmpera guache (Faber-Castell, Corfix ou 
Acrilex) 

01 Caixa de giz de cera – curto – 15 cores – (Faber-Castell, Acrilex ou Tris) 

01 Caneta de retroprojetor na cor preta 

01 Cola bastão 40 gramas 

01 Folha de EVA com glitter– só para meninas 

50 Folhas desenho A4 - 180g/m2
 

50 Folhas de desenho A3 Branca 180 g 

01 Lâmina de projetor 

01 Lixa fina (cor preta) 

01 Pacote Lantejoulas 14mm– só para meninas 

01 Pacote folhas de ofício coloridas – cores sortidas chameguinho, Jandaia  

01 Pacote A4 EVA cores sortidas– só para meninos 

01 Pacote de papel almaço (tamanho A4) 

02 Pacotes de massinha de modelar – (Acrilex Soft, Tris Soft, Giotto) 

01  Pincel chato nº 12 

02 Revistas para recorte 

01 Rolo papel crepom – cores primárias – só para meninos 

05 Sacos plásticos sem furo (grosso) 

01 Tubo de cola – 90 gramas - Polar, Bic ou Tenaz 

 
Material de uso individual e diário: trazer identificado 
 

02 Cadernos meia pauta - Capa personalizada com o logo do Colégio (disponível em 
Lojas Athenas, Livraria Baronesa e Tia Rosa) 

01 Caderno brochura capa dura 48 folhas (será solicitado para festa do caderno em 
junho) 

01 Caderno de desenho para Inglês – (Tilibra, Credeal ou Jandaia) - 297x210mm- 

(150g/m2 – será utilizado até o 5º ano) 

01 Estojo escolar com 3 compartimentos: 3 lápis apontados nº 2, apontador, borracha, 
cola bastão, tesoura sem ponta.1 conjunto de canetas hidrocor ponta fina – (Faber-
Castell, Staedtler, Maped ou Compactor) e 1 caixa de lápis de cor grande – (Faber 
Castell, Bic, Maped, Staedtler ou Molin) – (Repor próximo a terminar) 

01 Guardanapo de tecido, com nome, para o lanche 

01 Pasta fina polionda com elástico 

01 Sacola de leitura da Biblioteca (para quem ainda não adquiriu) 
 

Leituras Obrigatórias 
 

Para leituras obrigatórias trimestrais, utilizaremos algumas obras disponíveis na Plataforma 
do Elefante letrado e outras da Biblioteca do Colégio Mãe de Deus, escolhidas pelo grupo 

de professores. Os títulos serão comunicados no início de cada trimestre. 



 

 

  

Livros Didáticos 
 
Livro de Inglês: 
Guess What Combo Edition – Student’s Book and Workbook 1 A – capa vermelha 

Autor: REED, Susannah 

Editora: Cambridge University Press 

 
Os livros podem ser adquiridos em livrarias ou pelo plantão de vendas que será realizado no 

Colégio nos dias 22 a 26 de fevereiro. 
 

 

 

Livro Líder em Mim  
Editora SOMOS 
 

Firmamos uma parceria com a Editora SOMOS para um trabalho relacionado à liderança e às 
competências socioemocionais, fundamentado em teorias do desenvolvimento humano. O Líder em 
Mim favorece o aluno a se tornar protagonista não apenas do processo de ensino-aprendizagem, 
como de todos os aspectos da sua vida. O programa tem como objetivo promover a participação, a 
responsabilidade e a autonomia dos alunos, preparando-os integralmente. 
 

A aquisição do material se dá através da plataforma LIVRO FÁCIL, seguindo o passo a passo: 
 
1º: Acesse a página www.livrofacil.net/#maededeus-rs 
2º: Quando solicitado, utilize o código de acesso maededeus@2021 

3º: Preencha os campos com os dados do aluno 
 
Entrega do material: 

Material comprado até o dia 29/01/21 será entregue diretamente no Colégio, para retirada nos 
dias 22, 23, 24, 25 e 26 de fevereiro. Quem comprar até essa data tem isenção no valor do frete. 

Compras realizadas a partir do dia 30/01 serão entregues na residência do aluno e terão 
acréscimo do valor do frete. 

 
Condições de pagamento 
Parcelamento em até 12 vezes, no cartão de crédito, com parcela mínima de R$30,00. 

Pagamento via boleto bancário. 
 

 

 
 

 
Os livros podem ser adquiridos através do portal da editora, com preços exclusivos para 

nossos alunos ou no período do dia 22 a 26 de fevereiro, quando a editora fará um plantão de vendas 
no Colégio. 

http://www.smdireto.com.br 
 

Voucher - 14311F17 
 

OBS: Independente da data de compra, os livros serão entregues na primeira semana de aula. 
 

Livro de Matemática 

APRENDER Juntos: Matemática - 1º ano: Ensino Fundamental. Obra coletiva concebida, 
desenvolvida e produzida por Edições SM. Versão BNCC  
 
Livro de Língua Portuguesa 

APRENDER Juntos 1: Língua Portuguesa 1º ano: Ensino Fundamental.  
Autores: Cínthia Cardoso de Siqueira; Denise Guilherme Viotto; Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva e 
Márcia Cristina Abromovick 
Edições SM. Versão BNCC 

http://www.smdireto.com.br/


 

 

  

 
ATENÇÃO! 

 
Para uma melhor locomoção nas escadas a escola aconselha que os alunos evitem o 

uso de mochilas com rodinhas. 
 

 

Observações: 
 

 Você poderá encontrar o material nas lojas indicadas.  
 Evitar estojos com mais de 3 divisórias para uma melhor ocupação do espaço da mesa. 
 No primeiro dia de aula dos alunos, deverão trazer apenas o material de uso diário 

dentro da mochila. 
 Para o melhor aproveitamento dos materiais, fiquem atentos às marcas sugeridas. 
 A sacola de leitura da Biblioteca pode ser adquirida no setor financeiro do Colégio (para 

quem ainda não adquiriu). 
 Os materiais que ficarão na sala de aula, deverão ser entregue no dia 22 de fevereiro na 

primeira reunião com pais, em uma sacola identificada. 
 
 
 

 

Reunião com Pais: dia 22 de fevereiro de 2021. 
 

Manhã: 07h40min Tarde:13h30min 

 
Início das aulas para os alunos: dia 23 de fevereiro de 2021. 

 

Manhã: 07h40min Tarde:13h20min 
 

Reunião com Pais (individualmente) 
 

 24 e 25 de fevereiro conforme agendamento 
 

 

 
Lojas indicadas: 

             

LIVRARIA BARONESA 
ATACADISTA DE MATERIAL ESCOLAR, JOGOS E LIVROS 

    

Rua Baronesa do Gravataí, 72 Fone: 3226 6839 e 3226 3910 
EMAIL – vendas.baronesa@gmail.com   
TELE-ENTREGA GRATUITA 

mailto:vendas.baronesa@gmail.com

