
 

COLÉGIO SANTO AGOSTINHO – UNIDADE GUTIERREZ 

LISTA DE MATERIAL 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL / 1º ANO 

 

A) MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO: ENTREGAR PARA A PROFESSORA NO DIA DA REUNIÃO DE PAIS 
 

ATENÇÃO: 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. 

 
B) MATERIAL PARA USO DIÁRIO 

            ATENÇÃO: 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. 



 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

ADICIONAIS 
 

 

C) LIVROS DIDÁTICOS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

SIQUEIRA, Cínthia Cardoso de et al.  Aprender Juntos 1: Língua Portuguesa: Ensino 
Fundamental: 1º Ano. 8. ed. São Paulo: SM, 2021. (Coleção Aprender Juntos). ISBN: 
9786557444.  
*Nova edição. 
 

 

BRITO, Iêda Maria Luz. Primeiras Cruzadinhas: desafios ortográficos, objetos. Ed. Balão  

Vermelho. ISBN: 9788586369063 

 

 

 

LÍNGUA INGLESA 

REED, Susannah. Look and see: level 3: student book ALL CAPS + online practice. 
National Geographic, 2020. ISBN 9780357650301. 
 
 

 
 

 

1. INÍCIO DAS AULAS EM 2022: 02 de fevereiro. 

 

2. REUNIÃO DE PAIS: Dia 01 de fevereiro, para os pais de alunos do 1º e 2º Períodos da Educação     

Infantil e 1º e 2º Anos do Ensino Fundamental. Aguardem informações antes do início do ano 

letivo.  

 

3. 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. 

 

4. UNIFORME DO COLÉGIO SANTO AGOSTINHO: Consultar informações no site. 

 

5. Nos dias 26/01 a 31/01 enviaremos todas as informações relativas ao ano letivo de 2022. 

Aguardem as orientações sobre o próximo ano com tranquilidade e confiança. O 

planejamento de 2022 está sendo feito de maneira criteriosa e cuidadosa por toda a 

equipe pedagógica. 

 
Rua Daniel de Carvalho, 1.424 - Gutierrez - CEP: 30441-152 - Belo Horizonte - MG 

Fone: (31) 2532-0606 
E-mail: csagutierrez@santoagostinho.com.br 

ATENÇÃO! 

Solicitamos aos alunos e às famílias que NÃO efetuem o cadastro na plataforma da National 

Geographic Learning, por meio do “access code” disponível na contracapa do livro, até o início do 

período letivo e orientações específicas dos professores de cada série. 

 
 

Todo o material escolar poderá ser adquirido pelos pais de alunos em qualquer livraria/ papelaria do país. 

mailto:csagutierrez@santoagostinho.com.br

