
 

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA  

 

ESCOLA PIO XII 

 

Avenida Meriti, 265 – Vila Kosmos/ Rio de Janeiro – RJ 

Tels: 3391.0074 ou 3391.0177 
www.redeicm.org.br/pioxii 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL – 2021/ 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

(PARA ALUNOS ANTIGOS) 
 

 3 cadernos universitários, pautados, de capa dura, com 96 folhas (sem arame) 

 1 caderno meia pauta (com capa dura)  

 1 pasta catálogo com 50 plásticos  (JÁ COLOCADOS) 

 1 pasta fina, com elástico , tamanho meio ofício 

 1 estojo grande, contendo: 3 lápis, borracha, apontador com depósito, tesoura de ponta redonda, 1 tubo 

de cola bastão, uma caixa de lápis de cor 12 cores , canetinha hidrocor fina  – na mochila 

 Agenda da Escola, sempre na mochila. (Será entregue no início do ano. Favor preencher os dados, 

manter os telefones sempre atualizados, e colar uma foto recente da criança.)  

 

Os livros da Editora SM podem ser adquiridos pelo endereço www.smdireto.com.br , parcelado e 

com desconto, adicionando o número de voucher abaixo. ATENÇÃO!  Caso o Responsável faça opção de 

compra fora do Portal da SM, pedimos atenção quanto à edição solicitada. 

 

 

 

1º Ano do Fundamental I – Voucher 39611F17 

 
 

 

●PROJETO PAI – PENSAMENTO, AÇÃO E INTELIGÊNCIA, volume 1 – Marian Basqués – Ed. SM  

 

 PORTUGUÊS : APRENDER JUNTOS – PORTUGUÊS 1º ANO –EDITORA SM- 6ª edição /BNCC 

 

●CIÊNCIAS: APRENDER JUNTOS – CIÊNCIAS 1 – EDITORA SM - 6ª edição /BNCC 

 

●MATEMÁTICA: APRENDER JUNTOS – MATEMÁTICA 1 – EDITORA SM - 6ª edição /BNCC 

 

 DESCOBRINDO O LÍDER EM MIM  1° ANO – SOMOS EDUCAÇÃO – Vendas pelo site :   

 

Link da escola: www.livrofacil.net/#escolapioxii-rj 

Senha de acesso: ESC2210 
 

 

 

LIVRO DO PROJETO BILÍNGUE:  

 CTJ - KINDER 3 (1º ano)  ISBN  9786685737738 
 

COMPRA ON LINE COM 10% DE DESCONTO: ACESSE www.sbs.com.br/escolapioxii 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.redeicm.org.br/pioxii
http://www.smdireto.com.br/
http://www.livrofacil.net/#escolapioxii-rj


OBSERVAÇÕES: 

 

 Será solicitado um livro, por trimestre, para a Ciranda de Livros (a combinar com a professora em 

fevereiro). 

 O casaco  Escolar  e  todo  material  devem  estar, obrigatoriamente,  identificados com o nome 

completo do aluno. 

 Outros materiais poderão ser solicitados, ao longo do ano letivo, em decorrência das propostas 

desenvolvidas. 

 

 

 


