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                                   LISTA DE MATERIAL 2018 
 

                                                ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO 
 

 
A) MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO:  

Todo o material deverá ser marcado com o nome completo do aluno e entregue, num único pacote, 

devidamente identificado, no dia 1º de fevereiro, para a professora da turma, exceto a mochila, o estojo e a 

merendeira. Durante o ano o material deverá ser reposto sempre que necessário. 

 

• 01 mochila;  

• 01 merendeira com toalhinha (para aqueles que trarão lanche);  

• 05 cadernos grandes (para alfabetização, com pautas numeradas 1, 2, 3 e margeado, 60 folhas) – Formato: 

310mm x 215mm (exceto capa dura) – 1 para Português, 1 para Matemática; 1 para Inglês, e 1 para 

História/Geografia/Ciências, 01 reserva. 

• 01 caderno tamanho A5 (meio ofício), capa dura, sem pauta, para Artes; 

• 01 Almanaque de Férias com, aproximadamente, 160 páginas (comprar nas bancas de revistas no mês de Janeiro); 

• 01 estojo que comporte o material informando abaixo;  

• 02 lápis pretos (com diâmetro maior); 

• 02 borrachas grandes macias; 

• 01 vidro de cola gel 2 bicos (34 g);  

• 01 tesoura sem ponta (de boa qualidade);  

• 01 caixa de lápis de cor (com diâmetro maior e de boa qualidade); 

• 01 conjunto de canetinha (de boa qualidade); 

• 01 apontador para lápis (com diâmetro maior e com depósito).  

  
B) LIVROS DIDÁTICOS: 
 
• LÍNGUA PORTUGUESA: VASCONCELOS, Adson. Português 1: Ensino Fundamental - 1º ano. 5. ed. São Paulo: SM, 

2016. (Coleção Aprender Juntos). ISBN: 978-85-418-1492-8. 

• HISTÓRIA / GEOGRAFIA / CIÊNCIAS NATURAIS: 3 áreas em um só livro: DREGUER, Ricardo et al. Presente História, 

Geografia e Ciências Naturais 1. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2015. (Coleção Projeto Presente). *Livro-texto. ISBN: 

978-85-161-0092-6. 

• MATEMÁTICA: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: 1º ano. 3. ed. (versão atualizada) São Paulo: Ática, 2017. 

(Coleção Projeto Ápis). ISBN: 978-85-081-8476-7. 

• ORTOGRAFIA: BRITO, Iêda Maria Luz. Primeiras cruzadinhas: desafios ortográficos: objetos. 6. ed. Belo 

Horizonte: Balão Vermelho, 2011. (Coleção Jogos de Aprender). ISBN: 85-86369-06-3. 

• INGLÊS: MILITELLO, Ana Lucia (Ed.).  Kids’ Web 1. 2. ed. São Paulo: Richmond: Moderna, 2015. *Livro da capa 

brilhante. ISBN: 978-85-160-9155-2. Obs.: não será aceito livro da 1ª edição. 

 

C) REUNIÃO DE PAIS: Dia 01 de fevereiro, quinta-feira, receberemos apenas os pais e/ou responsáveis pelos 

estudantes da Educação Infantil (Maternal, 1º Período e 2º Período) e 1º ano do Ensino Fundamental, às 10 horas 

para os pais dos estudantes do turno da manhã e às 14 horas para os pais do turno da tarde, nas respectivas salas 

de aula.  
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D) INÍCIO DAS AULAS EM 2018: 02 de fevereiro  

Turno da manhã: 7h10  

Turno da tarde: 13h 

 

E) TRANSPORTE ESCOLAR: O Colégio Santo Agostinho não credencia ou mantém qualquer relação comercial ou 

contratual com os transportadores, ou seja, a responsabilidade pela contratação desse serviço é exclusiva dos pais 

ou responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


