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A) MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO: 

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

num único pacote devidamente identificado, no dia da Reunião de Pais, exceto mochila e 

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

 

• 01 mochila, de preferência sem rodinhas; 

• 01 merendeira contendo: 01 squeeze para água e 01 guardanapo de pano; 

• 05 cadernos grandes (com pautas numeradas 1, 2, 3 e margeado, 60 folhas, formato  

310 mm  x 215 mm), exceto capa dura: Português (1); Matemática (1); Língua Inglesa (1), 

História/Geografia/Ciências (1) e Ensino Religioso (1). 

• 01 pasta plástica com elástico, formato ofício – transparente (para manter na mochila); 

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

✓ 02 borrachas grandes macias; 

✓ 01 apontador duplo (com reservatório); 

✓ 03 lápis pretos triangulares grossos nº 2; 

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

✓ 01 tubo de cola branca comum; 

✓ 01 tesoura sem ponta (com o nome gravado); 

✓ 02 canetas hidrográficas pretas (ponta porosa, 20 mm); 

✓ 01 conjunto de canetinhas de boa qualidade (12 unidades); 

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

• 01 régua de plástico de 30 cm (exceto régua de metal ou maleável); 

• Kit de proteção: 1 estojo de plástico com duas máscaras limpas; 1 estojo de plástico para 

acondicionar a máscara já usada.  

 

B) LIVROS: 
a. LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
 

SIQUEIRA, Cínthia Cardoso de et al. Aprender Juntos 1: Língua Portuguesa: 
Ensino Fundamental: 1º Ano. 8. ed. São Paulo: SM, 2021. (Coleção Aprender 
Juntos). ISBN: 9786557444. *Nova edição. 
 
 

 

SEGMENTO Ensino Fundamental 

SÉRIE/ANO 1º ano 
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b. LIVRO DE LÍNGUA INGLESA: 

REED, Susannah. Look and see: level 3: student’s book ALL CAPS + online 
practice. National Geographic, 2020. ISBN 9780357650301. 

 
ATENÇÃO! 

Solicitamos aos alunos e às famílias que NÃO efetuem o cadastro na plataforma da National 

Geographic Learning, por meio do “access code” disponível na contracapa do livro, antes 

do início do período letivo e sem as orientações específicas dos professores de cada série. 

 
 
C) LIVROS DE LITERATURA: 

 

 
 
 FURNARI, Eva. Assim assado. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2012. 
 
 

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

   
 
BELINKY, Tatiana. O caso do bolinho. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2019. 
 
 
 

 
 
ZULLO, Germano; ALBERTINE. Os passáros. São Paulo: Editora 34, 2013. 
 
 
 

 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 
• Todo o material deverá ser etiquetado e identificado com as seguintes informações: nome 

completo do aluno, colégio, disciplina e ano. 

• Não será permitido o uso de fichário, de caderno com espiral e de lapiseira. 

• A agenda do Colégio deverá estar, diariamente, na mochila (as páginas não podem ser 

arrancadas, nem a capa pode ser alterada). É necessário preencher, na agenda, os dados 

pessoais do(a) aluno(a). 

• Não é necessário elaborar a folha de rosto dos cadernos. Os alunos a confeccionarão em 

sala com a professora. 
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O material escolar pode ser adquirido em qualquer papelaria ou livraria. 

 
 
D) INÍCIO DO ANO LETIVO: 

 
 

a. INÍCIO DAS AULAS: 02/02/2022 

• Turno da manhã: 7h10 às 11h30 

• Turno da tarde: 13h às 17h20 
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