LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2021
1º ano do Ensino Fundamental

O ALUNO DEVERÁ TRAZER O MATERIAL NAS SEGUINTES DATAS:

DIA 26/01/2021 (terça-feira)

Um estojo, com 3 divisórias contendo os seguintes materiais:

 02 lápis pretos nº 2 - triangular;
 01 caixa de lápis de cor com 12 cores;
 01 jogo de canetinhas Jumbo triangular;
 01 caixa de giz de cera retrátil com 12 cores;
 02 borrachas brancas ou Super Soft preta;
 01 apontador com depósito;
 01 tubo de cola branca com 110g ;
 01 tesoura escolar, ponta arredondada (ponto vermelho de 10,8cm), com nome
gravado

Obs: Todo material do estojo deverá estar com o nome do(a) aluno(a) e deverá ser
reposto conforme a necessidade.

MATERIAIS INDIVIDUAIS

 01 pote de massinha com 140gr (cor a escolher);
 01 pacote com 100 palitos de sorvete sem cor;
 01 caderno Brochura grande, capa dura com 96 folhas;
 02 cadernos de desenho espiral com 40 folhas – Meu primeiro Canson gramatura –
120g/m2,
formato (210mm x 297mm).
 01 pasta plástica com abas finas, tamanho ofício, para Lição de Casa.

 01 gibi novo ou em bom estado;
 02 revistas de passatempos encontradas em bancas de jornais.
(Para alfabetização);
 01 caixa de material dourado individual em madeira com 62 peças.
Obs: Os materiais individuais deverão ser identificados e enviados somente quando
solicitados pela professora.
DIA 27/01/2021 (quarta-feira)
MATERIAIS DE ARTE
 01 pacote com 10 saquinhos grossos A4 com 2 furos;
 01 envelope com 25 folhas de etiquetas brancas – código 6285;
 100 folhas de papel sulfite A4 – formato 210mm x 297;
 01 bloco de papel, desenho branco, com 20 folhas – 140 g - formato A3 (observar
gramatura);
 01 bloco Coleção Ecocores textura visual 1 – contendo 36 folhas com 7 cores 180gr/m2 - para as meninas
 01 bloco Coleção Ecocores textura visual 2 – contendo 36 folhas com 7 cores 180gr/m2 - para os meninos
01 bloco Coleção Ecocores multiformas 2 (balões de fala) – 110gr/m2 - 24 folhas
LIVROS
Português
Livro: Projeto Ápis – (livro didático + caderno de atividades + Ápis divertido)
1º ano - Ática – 4ª edição – 2020
Autoras: Ana Trinconi, Terezinha Bertin e Vera Marchezi
ISBN: 9788508195282
Ciências
Livro: Projeto Ápis – (livro didático + caderno de atividades + Ápis divertido)
1º ano - Ática – 4ª edição – 2020
Autor: Rogério G. Nigro
ISBN: 9788508195381

História

Livro: Projeto Ápis – (livro didático + caderno de atividades + Ápis divertido)
1º ano – Ática – 4ª edição – 2020
Autoras: Anna Maria Charlier e Maria Elena Simielli
ISBN: 9788508195589

Matemática
Livro: Projeto Ápis – (livro didático + caderno de atividades + Ápis divertido)
1º ano – Ática – 4ª edição – 2020
Autor: Luiz Roberto Dante
IBSN:9788508195688

Geografia
Livro: Projeto Ápis – (livro didático + caderno de atividades + Ápis divertido)
1º ano - Ática - 4ª edição – 2020
Autora: Maria Elena Simieli.
IBSN: 9788508195480
Alemão
Livro: Hallo Anna 1 Neu - Lehrbuch und Arbeitsbuch (livro texto e livro de exercícios - novo)
– Editora Klett
ISBN: Lehrbuch: 978-3-12-600059-8 e Arbeitsbuch: 978-3-12-600060-4
Devido à pandemia, não teremos o plantão de vendas físico nas dependências do colégio.
Os livros de alemão poderão ser adquiridos na Loja Virtual da Livraria Bahnhof Didática com os
descontos habituais, a partir 18 de janeiro de 2021 (prazo de importação - sujeito a alteração).
https://www.bahnhofdidatica.com.br/ Dúvidas: loja@bahnhofdidatica.com.br
Whatsapp: 55 11 97220-4224 / Tel: 55 11 4330-4224 / 55 11 4941-1478
Código de 25% desconto: G78XY76LZ

Inglês
Livro: Super seek and find, v.1 – Editora Macmillan Education do Brasil – 2ª edição – 2018.
Autoras: Lucy Crichton, Ceres Lobeto, Sarah Elizabeth Sprague.
ISBN 9786685734508

OBSERVAÇÕES GERAIS

 O início das aulas do 1º ano do Ensino Fundamental será no dia 26 de janeiro de
2021 (terça-feira), às 8h para os alunos do período da manhã com saída às 11horas.
Para os alunos do período da tarde, a entrada será às 14horas com saída às
17 horas.
 A Reunião de Pais com a professora de classe será agendada pelo aplicativo IsCool.

 No primeiro dia de aula forneceremos a agenda personalizada do Colégio, que será
o veículo de comunicação entre a família/escola, portanto, seu uso é diário e
obrigatório.
 Os cadernos e os livros deverão ser etiquetados com nome e ano.
 O material e o uniforme deverão estar marcados com o nome e ano do(a) aluno(a).
 Será cobrada uma taxa única referente à biblioteca de classe.

