LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021
ENSINO FUNDAMENTAL
1º ANO

● Início das aulas: 2
 7 de janeiro de 2021
Considerações e orientações relativas ao ano letivo de 2021
Não podemos esquecer que ainda estamos enfrentando uma pandemia. Por isso, manteremos
todos os cuidados necessários e seguiremos as orientações das autoridades para garantir segurança a
todos os alunos e colaboradores. Como se trata de algo novo e imprevisível, estamos nos organizando
para mantermos as aulas a distância, com ou sem a presença física dos alunos, conforme considerações
abaixo:
HORÁRIO
Aulas a distância
Aulas presenciais

●
●
●
●

●

Matutino - 8h às 11h30
Vespertino - 13h30 às 17h
Matutino - 7h20 às 11h50
Vespertino - 13h às 17h30

Durante as aulas presenciais os alunos deverão apresentar-se com o uniforme completo,
O material individual deverá ser etiquetado e identificado, e reposto ao longo do ano;
A grade de horário será enviada aos alunos via agenda, sendo ferramenta importante para
organização dos materiais a serem usados;
Entrega do material coletivo deverá ser feita de 12/01/2021 a 26/01/2021 na coordenação.
Pedimos que este prazo seja cumprido para melhor organização do Colégio. Não enviem o
material coletivo junto com o aluno no primeiro dia de aula, pois neste dia nossa atenção
está toda voltada para a acolhida.
O material individual do aluno deve vir dentro da mochila e devidamente etiquetado.

Material didático
●
●
●
●

Sistema Ético: 1º ano (4 cadernos e livro de letras e contos)
Descobrindo o Líder em Mim - Guia de Atividades (distribuído no início do ano letivo).
Livro de Espanhol: Nuevo Recreo - Editora Moderna (distribuído no início do ano letivo).
Livros paradidáticos - Serão solicitados no início de cada trimestre.

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 1º ANO

MATERIAL DO ALUNO (Colocar o nome e deixar em seu material individual)
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO
ESPECIFICAÇÕES
2 unidades
Apontador
Com depósito
2 unidades
Borrachas
4 unidades
Lápis grafite
nº2
1 unidade
Material Dourado
Madeira

1 unidade
1 unidade
1 unidade
4 unidades
2 tubos
1 conjunto
1 conjunto
1 conjunto
1 unidade
1 unidade
1 unidade
3 unidades
2 unidades
1 unidade
1 unidade
1 unidade

Régua pequena
Caderno com pauta 96 folhas
Caderno de desenho
Cola bastão
Cola líquida
Lápis de cor
Canetinha
Giz de cera
Tesoura sem ponta
Estojo escolar
Pasta preta catálogo
Pasta documento (Romeu e Julieta)
Pasta plástica com elástico
Tela de pintura
Avental de plástico
Pincel chato

15 centímetros
BROCHURA - Capa dura grande - AMARELO
Capa dura grande
40g
Branca atóxica 90g
24 cores
12 cores
12 cores
Escolar
3 compartimentos
Com 20 plásticos
A4
Fina A4
20x30
para pintura
nº 16
Próprio para faixa etária (letra bastão
maiúscula)

2 unidades

Livro de histórias

1 unidade
1 unidade

Gibi
Jogo pedagógico

Para alfabetização

1 pacote

Letras móveis

EVA

MATERIAL COLETIVO (Colocar o nome e entregar na coordenação do infantil)
3 blocos
Bloco de Canson
A4 branco
1 bloco
Bloco de Canson
A3 colorido
2 blocos
Papel Creative Colors
Color set
200 folhas
Papel sulfite
A4 branco
1 bloco
Papel lumi paper
2 unidades
Papel celofane
Cores diversas
3 unidades
Color set
Fantasia
2 folhas
EVA
Cores diversas
2 folhas
EVA Fantasia
Sem Glitter
2 folhas
EVA Fantasia
Com Glitter
2 folhas
Papel Kraft
3 caixas ou 2 potes de
Massa de modelar
12 cores - Uti Guti ou Acrilex
550g
1 rolo
Fita Crepe
Grossa
2 rolinhos
Durex colorido
2 metros
Feltro
Cores Diversas
2 metros
TNT
Cores Diversas
1 pote
Tinta Guache
250 ml - Cores Diversas
1 pacote
Algodão
Branco
1 pacote
Palito de Sorvete
100 unidades - cores sortidas
10 bastões
Cola quente
Grosso
1 unidade
Esponja
Para cozinha
1 pacote
Prendedor de roupa
Madeira
1 metro
Juta
1 rolo
Nylon
Grosso
1 rolo
Elástico lastex
Fino

1 metro
1 metro
3 unidades
1 tubo
1 caixinha
50 unidades

1 unidade
1 unidade
1 unidade

1 Kit Soninho

Elástico
Fita de cetim
Revistas
Cola líquida
Cola colorida
Plásticos

Fino
Cores diversas
Para recorte
Branca - 500g
6 cores
Com 4 furos

MATERIAL DE HIGIENE (TODOS OS DIAS MOCHILA)
Creme Dental
Escova de dentes
Estojo ou Nécessaire
(Integral) - o aluno deve trazer o kit soninho
1 travesseiro com fronha, 1 kit
toda segunda-feira e levará sexta-feira para
lençol e 1 coberta infantil.
higienização.
Atenciosamente,
Equipe Ser

