Lista de Material de Uso Individual – 1o ano - Ensino Fundamental – 2021
⇒ Identificar todo o material com o nome completo e o ano do aluno. QUEM QUISER PODERÁ REAPROVEITAR ALGUNS MATERIAIS DO ANO
ANTERIOR, QUE ESTÃO EM CONDIÇÕES DE USO.

⇒ Todo material deverá ser adquirido até o início do ano letivo, tendo em vista que alguns itens poderão ficar em falta no
decorrer do ano no comércio.

⇒ Colocar o nome da criança em cada item
 1 penal grande com 3 divisórias contendo (o penal deverá
ser enviado na mochila no primeiro dia de aula 08/02/2021):
 3 lápis de escrever*
 1 apontador simples com reservatório*
 1 borracha branca e simples*
 1 régua pequena “bem resistente” (15 ou 20 cm)
 1 cola bastão, grande, com 40g (evitar as que são
coloridas sugestão Faber Castell)*
 1 caixa de lápis de cor (12 cores )* (sugestão: Faber
Castell)
 1 estojo de hidrocor (12 cores)* (sugestão: Faber Castell)
 1 tesoura sem ponta e sem enfeites (sugestão:
Tramontina ou Mundial)
 1 caneta retroprojetor tinta permanente (cores variadas)
 1 pasta brasil de plástico
2 cadernos brochura, capa dura, de 96 folhas grande
2 cadernos meia-pauta capa dura espiral (40 folhas)
1 caderno de desenho capa dura, grande, com 48 folhas
(150 g/m2 – Tilibra ou Canson 140g/ m2 )
*Os materiais assinalados com asterisco deverão ser
repostos conforme necessidade durante o ano.

 1 foto do(a) aluno(a) com sua família.
1 gibi infantil, ou, 1 Revista Nosso Amiguinho ou Recreio
(para leitura)
1 revista de qualidade para recorte, cuidado com as
imagens inapropriadas (pode ser usada) Sugestões:
Crescer, Globo Rural, Casa e construção, Mundo
estranho…
1 aquarela com tampa (sugestão: Faber Castell)
1 tubo de cola, grande, com 90g (sugestão: Tenaz ou
BIC)
1 pote de massa de modelar (uma cor)
1 caixa de massa de modelar -12 cores (um pote
pequeno para guardar)
1 caixa de giz de cera com 12 cores (1 pote pequeno
para guardar)
1 bloco colorido Criativo A4, 80g/m2
1 blocos de papel canson A4
2 literaturas (infanto-juvenil), sugestões no verso da
folha.
⇒ Agenda: será entregue ao aluno no primeiro dia de
aula.
⇒ Sugerimos que os alunos utilizem mochila de costas.

LIVROS DIDÁTICOS: os livros didáticos são todos consumíveis, ou seja, não poderão ser reutilizados dos anos anteriores.

⇒ Livros Didáticos:
 Livro de Língua Portuguesa: Porta Aberta para o mundo: Língua Portuguesa - 1º ano, Isabella Carpaneda. Editora FTD.
2019.
 Livro de Matemática: Porta Aberta para o mundo: Matemática - 1º ano. Arnaldo Rodrigues. Júnia La Scala. Marília
Centurión. Editora FTD. 2019.
 Livro de Empreendedorismo: Empreendedorismo e Projeto de Vida - 1º ano. Leo Fraiman. 1ª edição. Editora FTD, 2016.
 Livro de Ensino Religioso: Crescer com Alegria e fé - 1º ano. Ednilse Duran e Glair Arruda. 2ª Edição. Editora FTD. 2018.
 Livros de Inglês: Educate Bilingual Program by Richmond. Os livros serão entregues pelo Colégio no início de cada
semestre letivo.

⇒ Lista de Sugestões de Literaturas - A importância da leitura independente da idade é indiscutível e na fase da alfabetização, é
indispensável sua prática e contato com diferentes formas de gêneros textuais. Considerando a necessidade em diversificar os
livros apresentados aos alunos, é que se sugere uma relação com diferentes títulos para que os familiares dos alunos possam
escolher duas literaturas para acrescentar na lista de materiais. Sendo assim, segue uma lista de títulos, em ordem alfabética,
indicados para o trabalho no 1º ano do Ensino Fundamental.
Caso a família queira aproveitar uma literatura, que tenha em casa, de boa qualidade e que está em bom estado, assim poderá
fazer uso para este ano. Também destacamos que os alunos do Infantil 5 do CSF poderão trazer uma literatura que veio junto ao
Sistema de Ensino do ano de 2020.
TÍTULO DO LIVRO
AUTOR (A)
EDITORA
A menina da cabeça quebrada
Emília Nunez
Tibi
A menina dos livros
Oliver Jeffers e Sam Winston
Pequena Zahar
Alfabeto dos pingos!
Mary França – Eliardo França
Ática
Aqui estamos nós
Oliver Jeffers
Salamandra
Bichodário
Telma Guimarães e Marcelo Cipis
FTD
Casa dos sentimentos
Nana Toledo
Gato Leitor
Coisa importante
Peter Carnavas e Regina Drummond
FTD
10 motivos para você vir logo aqui em casa
Pablo Lugones
Gato Leitor
Gildo
Silvana Rando
Brinque-Book
Letras, palavras, histórias, memórias
Alejandro Magallanes e Luís Camargo
FTD
Livro da Gratidão
Todd Paar
Panda
Manu e Mila
André Neves
Brinque-Book
Não é justo!
Sue Graves
Moderna
O monstro que adorava ler
Lili Chartrand
SM
O mundinho de Boas atitudes
Ingrid Biesemeyer Bellinghausen
DCL - Difusão Cultural do Livro
Os diferentes
Paula Bossio
Pulo do Gato
Pedro e Lua
Odilon Moraes
Jujuba
Por que não posso fazer o que quero?
Pequenos filósofos Oscar Brenifier
Panda
Rita tem medo
Christian David e Rogério Coelho
Abacatte
Tudo bem cometer erros
Todd Parr
Panda
Uma viagem atrapalhada. Os Jumblies
Edward Lear
Vale das letras

Entrega de materiais:*
O material completo da criança deverá ser entregue no dia 05 de fevereiro de 2021 (sexta-feira):
⇒ 7h30min às 9h30min (para os alunos do turno matutino).
⇒ 13h30min às 15h30min (para os alunos do turno vespertino).
Neste dia:
 O(a) aluno(a) poderá vir junto (no período em que estudará), para ter o primeiro contato com a professora. Nesta ocasião não
precisará vir uniformizado para a entrega dos materiais.

Início das aulas:*
Dia: 08 de fevereiro de 2021 (segunda-feira).

Reunião com os pais e/ou Responsáveis:*
A data e horário deste momento serão divulgados oportunamente.
* Sobre a entrega de materiais, modalidade das aulas (presencial, remota ou híbrida), assim como a data da reunião de pais e/ou
responsáveis enviaremos maiores informações via Central do Aluno e Responsável no início do ano letivo.

Horário das aulas (1º a 6º ano):
Matutino: 7h20min às 12h20min (segunda a sexta-feira)
Vespertino: 13h20min às 18h20min (segunda a sexta-feira)
#Dica de Leitura: Como sabemos que o processo educacional exige dos nossos alunos e também dos pais e/ou responsáveis maiores
conhecimentos em como lidar com os filhos, o Colégio Sagrada Família indica uma leitura que pode contribuir neste aspecto: A Síndrome do
Imperador: Pais empoderados educam melhor. Leo Fraiman. Editora FTD. 2019.
Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria do Colégio.
Cordiais saudações,
Irmã Ana Besel.
Diretora

