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SEGMENTO Ensino Fundamental I  

SÉRIE/ANO 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 da reunião com pais, para a professora da turma, exceto 

a mochila 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); 

• 06 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, 02 reservas.  

• 01 pote de massinha de modelar (500 g – base de amido); 

• 03 canetas pretas de ponta porosa (2.0mm); 

• 01 pasta plástica com elástico, formato ofício – transparente (Arte); 

• 01 caderno de desenho, capa dura, com 96 folhas; 

• 01 estojo escolar com dois compartimentos, contendo o material abaixo:  

• 01 caixa de lápis de cor de boa qualidade (12 unidades);  

• 02 lápis pretos; 

• 02 borrachas grandes macias; 

• 01 vidro de cola branca comum;  

• 01 tesoura sem ponta (de boa qualidade); 

• 01 conjunto de canetinhas de boa qualidade;  

• 01 apontador para lápis (com depósito). 

 

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA:  

SIQUEIRA, Cínthia Cardoso de et al. Aprender juntos 1: Língua Portuguesa: Ensino Fundamental: 
1º Ano. 6.ed. São Paulo: SM. (Coleção Aprender juntos). ISBN: 978-85-4181-879-7. * De acordo 
com a BNCC. 

LIVRO DE ORTOGRAFIA: 

BRITO, Iêda Maria Luz. Primeiras cruzadinhas: desafios ortográficos: animais. Belo Horizonte: 
Balão Vermelho, 2017. (Coleção Jogos de aprender). *capa amarela. 

LIVRO PARADIDÁTICO/LITERÁRIO:  

Para a 1ª etapa: RIOS, Zoé; LIBÂNIO, Márcia. Lá vai o balão. Belo Horizonte: RHJ, 
2013.  

Para a 2ª etapa: BANDEIRA, Pedro. Por enquanto eu sou pequeno. 3.ed. São Paulo: 
Moderna, 2009. 

LIVRO DE INGLÊS: 

O título do livro a ser adotado será informado no início do ano letivo pela professora da disciplina. 
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BANCO DE LIVROS 

Plataforma virtual disponível no ConeCSA destinada a favorecer a compra a venda e/ou troca dos livros 
didáticos e paradidáticos adotados pela escola. Acesse aqui o BANCO DE LIVROS. 

 

O formato presencial será realizado no hall de entrada da quadra interna no dia 18/12, das 8h às 12h. 

 

B) REUNIÃO DE PAIS: 3 de fevereiro, segunda-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. A entrada será pela Rua Marte, Portaria I. 

Aguardar no hall de entrada da escola que, no horário agendado, as professoras os buscarão. Nesse 

dia, trazer o conteúdo da lista de material escolar para entregar à professora. 

 

C) INÍCIO DAS AULAS: 4 de fevereiro, terça-feira. Entrada pela rua Camilo Schiara. 

Turno da Manhã: 7h10 às 11h30 

Turno da Tarde: 13h às 17h20 

D) TRANSPORTE ESCOLAR: O colégio Santo Agostinho não credencia ou mantém relação comercial ou 

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

exclusiva dos pais ou responsáveis. 
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