
Língua Portuguesa
SILVA, Cícero de Oliveira. Aprender juntos língua portuguesa
BNCC, 1º ano. 8. ed. São Paulo: Edições SM, 2021. ISBN:
9786557442494.

Leituras
Língua Portuguesa

ANDRÉ, Pierre. Emengarda, a barata. Belo Horizonte: Aletria
Editora, 2010. 24 p. ISBN: 9788561167080.

Observação: os demais livros de literatura serão solicitados
durante o ano.

Ciências

CTC! Nacional: 1º ano. Obra concebida e realizada pelo Centro
de Pesquisa e Desenvolvimento da Experiência - Educação em
Ciências. ISBN: 9788595220546.

Observação: esse material não está à venda em livrarias físicas.

O material deverá ser adquirido a partir do dia 1/12/2021
exclusivamente no site:

https://www.experimentaciencias.com.br/

Encerramento da venda com frete grátis: 21/1/2022.

Matemática
SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez; Marim, Vlademir.
Faça! Matemática, 1º ano. São Paulo: FTD, 2020. ISBN:
7898683436123.

Língua Inglesa

NIXON, Caroline; TOMLINSON, Michael. Kid's Box Level 1
Pupil's Book British English. 2ª ed. UpDated. Reino Unido:
Cambridge University Press, 2017. ISBN: 9781316627662.

NIXON, Caroline; TOMLINSON, Michael. Kid's Box Level 1
Activity Book with On-line Resources British English. 2. ed.
UpDated. Reino Unido: Cambridge University Press, 2017. ISBN:
9781316628744.

Observação: o livro de Inglês é consumível e o código de
acesso à plataforma digital tem a validade de um ano. Os códigos
de acesso não podem ser vendidos separadamente.

https://www.experimentaciencias.com.br/


Ao comprar o livro, exija a nota fiscal. Ela é a sua garantia para uma eventual troca do livro.

MATERIAL INDIVIDUAL

● 1 fone de ouvido auricular externo, com arco ajustável, entrada P2, para uso no laboratório de

informática.

● 1 jaleco branco (laboratório de Ciências) com o nome do aluno gravado.

● 2 blocos ortográficos (linha azul e pauta larga).

● 3 cadernos - capa dura - vermelho 123 X - 80 folhas (formato: 200mm x 275mm).

● 20 folhas de papel 60kg encadernadas - para Arte.

● 1 pasta catálogo com capa transparente, contendo 30 plásticos grossos, de fácil manuseio.

● 1 pasta sanfonada transparente com 12 divisórias para arquivar as atividades individuais.

● 1 pasta Brasil fina (com elástico), plastificada.

● 1 caixa de giz de cera com 12 cores (grossos e grandes).

● 1 régua de 30 cm, dura e transparente, de boa qualidade.

● 1 almanacão de férias Turma da Mônica (banca de revista).

● 1 revista PICOLÉ, para criança (banca de revista).

● 3 revistinhas em quadrinhos Turma da Mônica.

● 1 revista para recorte. Sugestões: Caras, Contigo, Quem.

● 1 estojo simples, com zíper e duas divisórias, contendo:

o 1 borracha branca, macia e pequena

o 1 apontador com depósito

o 1 caneta marca-texto cor amarela

o 5 lápis pretos nº 2.

o 2 canetas pretas ponta porosa

o 1 caixa de lápis de cor 12 unidades

o 1 conjunto de caneta hidrocor ponta fina – 12 cores, lavável

o 1 tesoura clássica sem ponta

o 1 cola líquida (40g)

o 1 cola em bastão pequena

● 1 material dourado de uso individual.

● 1 prancheta.

MATERIAL DE ARTE

● 1 pacote com 50 folhas de Color Set tamanho A4.

● 1 pacote com 50 folhas de papel tamanho A4, 60kg.

● 1 pote de tinta guache vermelha.

● 2 canetas pretas, ponta porosa.

● 1 caixa com 12 cores de massa de modelar, macia.



● 1 pacote de ofício amarelo (100 folhas).

● 50 palitos de picolé.

OBSERVAÇÕES

1) Todo o material deverá ser encapado com plástico transparente e identificado com o nome do

aluno, série e ano (principalmente o uniforme).

2) A família deverá repor os materiais do estojo à medida que houver necessidade.

UNIFORME PADRÃO

● Blusa, calça, bermuda, short saia e agasalhos com logomarca, conforme modelos adotados pelo

Colégio.

● Tênis e meia branca.

● Uniforme de Educação Física: blusa regata, short ou calça com logomarca do colégio.

Observação:

Em 2022, haverá novos modelos de uniformes, de acordo com a nova marca do Colégio.

O modelo anterior ainda poderá ser usado em 2022 e 2023.

O uso do uniforme completo, diário e de Educação Física, é obrigatório.

3) Ao longo do ano, serão solicitadas taxas para eventos culturais extras ou saídas a campo.

Atenção: no final de janeiro, as famílias serão comunicadas sobre a primeira reunião de pais e

entrega de materiais de Arte dos alunos.

Início das aulas: 2 DE FEVEREIRO DE 2022.


