
 

 

Rua Antônio Teixeira, 53 -  Belenzinho - São Paulo/SP - CEP: 03060-023 

Fone: (11) 3465.5203 

LISTA DE MATERIAIS / 2021 

1º ano 

Materiais de uso pessoal 

 1 estojo com o pertence abaixo: 
• 4 lápis grafite triangular 
• 2 borrachas brancas pequenas 
• 1 apontador com depósito 
• 2 tubos de cola bastão 40g 

 Jogo de canetas hidrográficas com 12 
cores 

 1 caixa de lápis de cor triangular com 24 
cores 

 1 tubo de cola líquida 35g 
 1 régua 15cm 
 1 tesoura escolar sem ponta com o nome 

do aluno 
 1 pasta fina transparente com elástico 
 1 caixa de giz de cera 
Obs.: Lápis de cor e canetas hidrográficas 
deverão ser organizados em estojos 
diferentes. 

Papelaria 

 10 sacos de plástico com 4 furos (tamanho 
ofício) 

  1 bloco de papel de desenho A4 140g 

  100 folhas sulfite 

  2 cartolinas brancas 

  2 cartolinas pretas 

  2 folhas de papel kraft 

 4 potes de massa de modelar 140g Acrilex 

 1 dado com quantidade 

 1 conjunto de Material Dourado (de plástico 
para melhor higienização) 

 1 agenda escolar 2021 

 1 quadro transparente (disponível no 
bazar do Colégio) 

 1 kit de alfabeto móvel personalizado do 
Colégio. 

 

Cadernos 
 2 cadernos de linguagem brochura 40 

folhas padrão do Colégio ou cadernos não 
personalizados encapados com plástico azul 
escuro. 

 1 caderno de desenho padrão do Colégio 
ou encapado com plástico azul escuro. 

 

OBS: Os itens que estiverem em negrito só serão 
adquiridos no Colégio. 

Materiais que não são vendidos no Colégio 
 3 pacotes de lenço umedecido 
 2 caixas de lenço de papel 
 1 livro literário infantil 

Materiais de Artes 
 1 pincel / chato 815-0 
 1 pincel / chato 815-18 
 1 camiseta / adulto para aulas de arte 

Reunião de pais - Unidade III: 26/01/2021          Manhã: 7h30            Tarde: 13h30 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES NO VERSO 

Início das aulas - Calouros e Veteranos: 27/01/2021  
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Informações gerais: 
 No dia da reunião, a professora receberá somente os materiais de papelaria e materiais que não são 

vendidos no colégio. Os materiais de uso pessoal deverão ser levados no 1º dia de aula. 
 Todo o material que acabar no decorrer do ano deverá ser reposto, de acordo com a necessidade e 

conforme especificações desta lista. 
 O material escolar precisará estar etiquetado, identificando nome completo do aluno e o ano. 
 É proibido o uso de mala com rodinhas. 
 

ATENÇÃO 
 Aulas de Tecnologia Educacional 
Os alunos do 1º ano terão aulas de Tecnologia Educacional durante todo o ano letivo. Utilizaremos os 
aplicativos Pense Matemática e Aprimora de Língua Portuguesa, ambos da empresa Positivo. 
A licença de adesão destes aplicativos terá um custo anual de R$ 190,00 por aluno. O boleto referente ao 
pagamento da anuidade, será emitido pela Tesouraria do Colégio. 
As datas de reunião de pais e início das aulas, estão sujeitas a alterações de acordo com as recomendações dos 
órgãos governamentais, em relação à pandemia de Covid-19. 

PORTUGUÊS 

Projeto Presente  -  Língua Portuguesa – 1º ano - 5ªed.2019  

Autoras: Débora Vaz, Elody Nunes Moraes, Rosângela Veliago 

Editora: Moderna  

ISBN: 9788516119270  

MATEMÁTICA 

Projeto Ápis Matemática - 1º ano - 4ª Ed. Renovada 

Autores: Luiz Roberto Dante 

Editora: Ática  

ISBN: 9788508195688 

INGLÊS  

SHINE ON 1 - WITH ONLINE PRACTICE 

STUDENT BOOK & EXTRA PRACTICE 

SB ENHANCED DIGI PK (BR)  

Autores: Susan Sileci e Patrick Jackson  

Editora: Oxford 

ISBN: 9780194069083  

LIVRO PARADIDÁTICO 

Título: É uma janela ou uma banguela? 

Autor: Jonas Ribeiro 

Editora: Elementar 

ISBN: 9788599306338 


