
1º ano - Ensino Fundamental - anos iniciais

08 cadernos de caligrafia, �po brochura, modelo 1 e 2 - pauta azul larga (1 Portu-
guês, 1 Matemá�ca, 2 DPC, 1 Ciências, 1 Geografia/História, 1 Inglês/Música, 
1 Educação Física/Ensino Religioso). Encapar todos os cadernos.
01 estojo
02 lápis grafite nº 2 (modelo triangular)
01 borracha 
01 apontador de lápis com coletor
01 régua de 30 cm
01 vidro de cola branca - 90g
01 tesoura sem ponta
01 caixa de lápis de cor
01 conjunto de canetas hidrocor
01 pasta de elás�co - A4 - Para uso individual do aluno
01 bloco ortográfico (modelo 1 e 2 - pauta azul larga)
01 pasta com plás�cos (30 plás�cos) - Para uso individual do aluno
01 dicionário ilustrado 
01 pacote de papel A4 Lumi Paper
02 revistas Picolé - (preferência da criança) 
02 gibis - (preferência da criança)
50 palitos de picolé (colorido) - Para uso do aluno em atividades pedagógicas
01 caixa de massinha
01 flauta doce Yamaha Barroca Soprano (para a aula de música)
1 metro de Contact transparente
02 potes de �nta guache (um de cada cor)
01 pincel redondo numero 2 (cabo branco ou cabo azul ou cabo rosa, qualquer 
marca) 
01 pincel chato numero 6 (qualquer marca) 
01 godê para �nta 
01 pote de �nta nanquim 

01 durex vermelho
01 avental, de plás�co, para a aula (colocar o nome do aluno)
01 lápis de escrever HB
01 metro de tecido de americano cru
01 kit de Areia Sand Box Brookstone (caixa + areia ciné�ca mágica) – Sugestão 
para subs�tuição: caixa em MDF 25cm x 25cm + areia ciné�ca mágica  – (Galeria 
do Ouvidor). Para uso do aluno em atividades pedagógicas

Início das aulas: 04/02/2020
Data de entrega do material: 11/02/2020 

Material de uso individual para ser u�lizado no colégio 
Todo o material deve ser entregue etiquetado 

pela família, para o apoio pedagógico.
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Livros didá�cos:
Língua Portuguesa – Livro: Aprender Juntos 1 - 1º ano 
Autores: Cínthia Cardoso de Siqueira/Denise Guilherme Vio�o/
Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva/ Márcia Cris�na Abromocick
Edição: De acordo com a BNCC 
Editora: SM

Ciências – Livro: Aprender Juntos – 1º ano
Autores: Organizações SM
Edição: De acordo com a BNCC
Editora: SM

Geografia – Livro: Aprender Juntos – 1º ano
Autores: Organizações SM
Edição: De acordo com a BNCC
Editora: SM

Matemá�ca – Livro: Faça! – 1º ano Parte 1, Parte 2 e Faça 
você mesmo!
Autores: Ká�a Stocco Smole/Maria Ignez Diniz/Vlademir Marim
Edição: De acordo com a BNCC
Editora: FTD



Uniforme escolar para uso diário:

• Calça ou bermuda: modelo adotado pelo Colégio.
• Blusa: modelo adotado pelo Colégio.
• Agasalho: prioritariamente, deve-se usar modelo adotado pelo Colégio.
• Calçado: tênis, não é permi�do o uso de sapatos, sapato de salto, sandálias
ou chinelos.

Uniforme para educação �sica:

• Bermuda ou calça, a mesma de uso diário, em tactel para meninos e meninas.
• Bermuda de helanca, na cor azul marinho, como opção para meninas.
• Blusa, modelos masculino e feminino, adotadas pelo Colégio. 
• Tênis e meia.

Livros paradidá�cos:

História – Livro: Aprender Juntos – 1º ano
Autores: Mônica Lungov/Raquel dos Santos Funari
Edição: De acordo com a BNCC
Editora: SM

Ensino Reliogioso – Livro: Semear Juntos – 1º ano
 Volume I - 1º Edição
 Autores:  Mar Sánchez Sánchez, Hortensia Muñoz Castellanos
 Editora: SM

1ª etapa:
Livro: Pluminha procura amigos 
Autora: Therezinha Casasanta 
Editora: Editora do Brasil 

2ª etapa:
Livro: O Livro Secreto das Princesas  que Soltam Pum 
Autor: Ilan Brenman 
Editora: Brinque-Book

3ª etapa:
Livro: Fiz o que Pude
Autora: Lucília  Junqueira  de Almeida  Prado   
Editora: Moderna



Uniforme escolar para uso diário:

• Calça ou bermuda: modelo adotado pelo Colégio.
• Blusa: modelo adotado pelo Colégio.
• Agasalho: prioritariamente, deve-se usar modelo adotado pelo Colégio.
• Calçado: tênis, não é permi�do o uso de sapatos, sapato de salto, sandálias
ou chinelos.
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• Bermuda ou calça, a mesma de uso diário, em tactel para meninos e meninas.
• Bermuda de helanca, na cor azul marinho, como opção para meninas.
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O uniforme estará a venda nas seguintes lojas:
Livraria Leitura: Av. Paraná, 393 - 3272-8492

Pluriforme: Av. Amazonas, 2267 - Loja 1 A - Santo Agos�nho
Papelaria Bikas: Rua Lavras, 188 - 3289-1000

Papelaria Panorama: Av. Afonso Pena, 2701 - 32257199

UNIFORME

CAMPANHA PELO USO DE MOCHILAS COM RODINHAS
Prezados Pais,

Nesse retorno às aulas, é imprescindível que cuidemos com carinho do material
escolar e da saúde do (a) seu (sua) filho (a). Ao escolher uma nova mochila, 
façam a opção pelas que têm rodinhas. Existem modelos específicos para 

jovens e adultos. Também não as  sobrecarreguem com material em excesso,
o(a) estudante deve trazer somente o necessário para a aula do dia. 

Mochila correta, coluna saudável!


