COLÉGIO SANTO AGOSTINHO – UNIDADE GUTIERREZ
LISTA DE MATERIAL 2021
ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO

1. MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO: ENTREGAR PARA A PROFESSORA NO PRIMEIRO DIA DE AULA PRESENCIAL
Todo o material deverá ser marcado com o nome completo do aluno.


01 caixa de marcador hidrográfico ponta grossa (12 cores).



01 régua de 30 cm rígida (dentro da pasta de plástico com elástico).




04 cadernos, pauta azul (linha sombreada azul), brochurão, vertical, 40 folhas e com margem 0,7cm x
0,7cm.
01 avental de plástico grosso – de preferência o modelo de enfiar a cabeça com amarração lateral.



01 pasta preta catálogo com 50 plásticos grossos.



01 brinquedo pedagógico: Ligue 4, Uno, Hora do Rush, Pizzaria Maluca, forca, kit escritório,
supermercado, casinha, dentista ou médico, Lince, dominó ou quebra-cabeça com 30, 60 ou 100 peças.



03 livros de literatura infantil (a orientação da compra desses livros acontecerá na primeira reunião
de pais no mês de fevereiro).



02 revistas infantis em quadrinhos.

2. MATERIAL PARA USO DIÁRIO:
Todo o material deverá ser marcado com o nome completo do aluno.


01 estojo, com três compartimentos, que deverá ser mantido completo durante todo ano, contendo:


03 lápis triangular grosso, preto, nº 2.



01 apontador para lápis grosso (com reservatório).



02 canetas, cor preta, ponta porosa, hidrográfica, 20 mm.



01 borracha macia.



01 caixa de lápis de cor triangular grosso (12 cores).



01 caneta marca texto.



01 tubo de cola bastão.



01 tesoura sem ponta.



01 mochila que pendure nas costas e que não tenha rodinhas.



01 merendeira com squeeze e guardanapo de pano, que deverão ser enviados diariamente.



01 pasta plástica transparente com elástico (espessura fina e tamanho adequado à mochila).



Kit de proteção, contendo: Álcool em gel; duas máscaras reservas em embalagem/estojo próprios;
embalagem/estojo para guardar a máscara já utilizada.

3. LIVROS DIDÁTICOS:
A. PORTUGUÊS:


SIQUEIRA, Cínthia Cardoso et al. Aprender juntos língua portuguesa 1, 6ª ed. São Paulo: Edições
SM, 2017. ISBN 978-85-418-1879-7. [De acordo com a Base Nacional Comum Curricular].



BRITO, Iêda Maria Lux. Primeiras Cruzadinhas: desafios ortográficos - objetos. Ed. Balão
Vermelho.

B. PACK EDUCAÇÃO BILÍNGUE:


Student book: Our World Starter, second edition. Diane Pinkley - National Geographic Learning.



Workbook: Our World Starter, second edition. Diane Pinkley – National Geographic Learning.



2 livros paradidáticos:



 The Toys. Jill Korey O’ Sullivan and Joan Kang Shin - National Geographic Learning.



 My Body, your Body. Cynthia Makishi - National Geographic Learning.



Science notebook - caderno brochurão 96 fls, sem pauta, de uso obrigatório.



Science booklet (exclusivo currículo Be).
ATENÇÃO!

Todo o material escolar poderá ser adquirido pelos pais de alunos em qualquer livraria / papelaria do País.
Obs.: Especificamente em relação ao item “PACK EDUCAÇÃO BILÍNGUE”, apesar de ele estar disponível e poder
ser adquirido em qualquer livraria / papelaria do País, em virtude de cortesia oferecida pela SBS Livraria Internacional
aos alunos do Colégio Santo Agostinho, os pais que optarem por adquirir esse material específico poderão acessar
o link www.sbs.com.br/beeducationcsa e receber, como cortesia, o caderno a ser utilizado em sala (“SCIENCE
NOTEBOOK”) e uma pasta do Programa BE - Bilingual Education.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
1. TRANSPORTE ESCOLAR: O Colégio Santo Agostinho não credencia ou mantém qualquer relação comercial ou
contratual com os transportadores, ou seja, a responsabilidade pela contratação desse serviço é exclusiva dos pais
ou responsáveis.
2. UNIFORME DO COLÉGIO SANTO AGOSTINHO: Consultar informações no site.
3. No período de 25 a 29/01, enviaremos todas as informações relativas ao ano letivo de 2021 (reunião de
pais, modalidade de aula, horário de início e término de cada turno). Aguardem as informações sobre o
próximo ano com tranquilidade e confiança. O planejamento de 2021 está sendo feito de maneira criteriosa
e cuidadosa por toda a equipe pedagógica.
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