
                                                                                                       
 

 
Lista de Material Escolar – 2019 
1º Ano do Ensino Fundamental 

 
 

►OS MATERIAIS ABAIXO DEVERÃO SER ETIQUETADOS COM O NOME DA CRIANÇA: 
→  1 pasta classificadora transparente na cor AZUL com 20 plásticos de espessura grossa 
(já colocados) para AVALIAÇÃO; 
→  1 pasta tipo maleta (4 cm de espessura) na cor AMARELA; 
→  20 sacos plásticos de espessura grossa (furados e no tamanho sulfite padrão); 
→  1 caderno de desenho grande (espiral e capa dura) – 96 folhas; 
→ 1 caderno brochura grande de capa dura – 96 folhas (sem moldura nas folhas 
internas); 
→ 2 toalhas de mão (1 para o lanche e outra para higiene / escovação – para ficar na 
mochila); 
→  1 garrafinha de água para uso diário; 
→  Kit escovação: 1 escova de dentes, 1 copo, 1 tubo de pasta de dentes e 1 nécessaire. 

 
►LIVRO: etiquetá-lo e identificá-lo na capa – frente. 

→ “Saber Matemática 1” – Autores: Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Vlademir 
Marim – Editora FTD – Nova Edição, 2013. 
 

→ American Guess What ! 1 - Student’s book  
 Autores: Susannah Reed with Kay Bentley 
 ISBN: 9781107556522     Editora Cambridge 
American Guess What ! 1 – Workbook With Online Resources 
 Autores: Susannah Reed with Kay Bentley 
 ISBN: 9781107556577     Editora Cambridge 

 
*O livro de Inglês será vendido pela APM do colégio na 1ª reunião de pais (23/01/19) e na 1ª 
semana de aula (28/01/19 a 01/02/19) à vista com 5% de desconto ou em 3X no cartão. 
 
►OS MATERIAIS ABAIXO NÃO DEVERÃO SER ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE COM O 
NOME DA CRIANÇA – COLOCÁ-LOS TODOS JUNTOS EM UMA ÚNICA SACOLA COM 
IDENTIFICAÇÃO: 

→ 5 lápis pretos nº 2 triangular; 
→ 2 borrachas verdes grandes; 
→ 1 apontador simples e com depósito para lápis triangular; 
→ 1 tubo de cola branca (40 g); 
→  2 tubos de cola bastão (40 g); 
→  1 tesoura sem ponta; 
→  1 caixa de lápis de cor triangular (24 cores); 
→ 1 caixa de massa de modelar (12 cores); 
→ 1 caixa de cola colorida (6 cores); 
→ 1 refil de cola quente (fina); 
→  1 revista infantil – Coquetel – Picolé (passatempos educativos); 
→  1 revista para pesquisa e recorte; 
→  1 gibi novo; 
→  6 botões simples, coloridos e de tamanhos variados (sem “pezinho”). 



      ► OBSERVAÇÕES: 
 
→ O Colégio não se responsabiliza por materiais sofisticados e recomenda aos pais que 
adquiram o material conforme a indicação da lista, para evitar o excesso de peso nas mochilas; 
 
→ É obrigatório o uso de uniforme escolar, inclusive o uniforme para educação física (verão e 
inverno).  Favor identificar o uniforme (na etiqueta) com o nome do aluno. 
 
 
 
 
►AVISOS: 
 
→ 28/01/2019 (2ª feira) - início das aulas para os alunos da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Médio conforme o turno em que estão matriculados; 
 
→ O Colégio estará fechado no período de 24 de dezembro de 2018 a 02 de janeiro de 2019.     
 
 
 
 
►REUNIÃO DE PAIS: 
 
→ 23/01/2019 (4ª feira) às 18h30 para os pais dos alunos de 1º Anos do Ensino 
Fundamental no Salão Nobre (Prédio da Rua 07). Favor trazer o material escolar neste dia. 
 
 
 
 
►PERÍODO DE FUNCIONAMENTO / MANHÃ E TARDE / ANO LETIVO -  2019:        
         
 
Manhã: 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I: 7h20 às 11h50             

                 Tarde: 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental I: 13h às 17h30 
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