Ensino Fundamental
1º Ano

2021
Início das aulas 3 de fevereiro

Orientações gerais
Os materiais de uso individual deverão ser entregues diretamente às professoras
no dia 28/1, das 8h às 10h30 e no dia 1º/2, das 13h30 às 16h na própria sala de
aula. Não será possível aceitar o material no 1º dia de aula. Todo o material será
rigorosamente conferido na presença do responsável.
Cadernos deverão vir encapados com plástico autocolante, na cor AZUL e etiquetados com o nome completo e o ano do(a) aluno(a).
Os materiais que não atenderem a todos os critérios listados serão devolvidos.

Material de uso personalizado
Deverá estar devidamente identificado com o nome
completo e o ano/turma do aluno.

01 lancheira e uma toalhinha
para forrar a mesa

01 mochila
01 Kit de higiene (creme dental,
escova e fio dental)
01 régua de 30cm TRANSPARENTE

01 estojo contendo:
03 lápis pretos nº 02 (não será
permitido o uso de lapiseira);
02 borrachas;
01 apontador;
01 caixa de lápis de cor;
01 tesoura sem ponta;
01 cola bastão;
01 cola líquida pequena.

*Todos os materiais citados acima deverão ser repostos pela
família ao longo do ano, sempre que houver necessidade.

Material de uso individual
01 pasta transparente azul com

01 cartão telado 30 x 40cm

elástico

03 pastas plásticas, transparentes e
01 caderno brochurão com pauta

azuis (com grampo)

96 folhas (capa dura/ grande/ azul)

02 revistas em quadrinhos (gibis)
01 caderno quadriculado brochurão
(1cm X 1cm) com 96 folhas (capa
dura/ grande/ azul ou encapado
com plástico azul) - Matemática

01 caderno pequeno com 48 folhas
(capa dura/ azul ou encapado com
plástico azul) - Projeto Literário

01 caderno meia-pauta espiral com
40 folhas (capa dura azul ou encapado com plástico azul) - Inglês

01 revista de palavras cruzadas –
Picolé

01 jogo de leitura (letras, vogais, sílabas, palavras, alfabeto) ou matemática
(trilha, percurso, associação)

01 pote ou balde de brinquedo com
blocos de montagem

01 quebra-cabeça (ver faixa etária)

Livros Didáticos
Inglês
1. SUPER MINDS 1 - STUDENT’S BOOK
Editora Cambridge
ISBN: 9780521148559

Inglês
2. SUPER MINDS 1 - WORKBOOK
Editora Cambridge
ISBN: 9781107482951

Inglês
3. WE LOVE TOYS
Editora Macmillan
ISBN: 9780230443655

Português
4. BURITI PLUS - PORTUGUÊS - 1ºANO
Edições Educativas da Editora Moderna
Edição: 1ª Edição Conforme a BNCC
ISBN: 9788516113117

Educação socioemocional
5. Descobrindo o Líder em Mim – 1º Ano
O boleto deve ser retirado no
Departamento Financeiro
Valor Total R$225,00
À vista ou em 2x
*O livro será entregue na escola pela editora.

Literário
6. O aniversário do Seu Alfabeto
Amir Piedade
Editora Cortez – 5ª edição
ISBN: 9788524923494

Literário
7. Romeu e Julieta
Ruth Rocha
Editora Salamandra - 3ª edição
ISBN: 9788516062989

Literário
8. O segredo da lagartixa
Letícia Dansa e Salmo Dansa
Editora FTD
ISBN: 9788532243959

Pensamento Computacional
9. Programa Mind Makers
Deve ser pago no Departamento Financeiro
apenas no cartão de crédito/débito.
Valor Total R$360,00
À vista ou em 2x

Projeto Jornal Joca
10. Assinatura Jornal Joca
Deve ser pago no Departamento Financeiro
apenas no cartão de crédito/débito.
Valor Total R$150,00
À vista ou em 2x

Observações
Os outros três livros do Projeto Literário serão solicitados em março.

Kit de Matemática 1º Ano
Caixa plástica personalizada, contendo:
150 palitos de picolé;
Liguinhas de elástico para amarrar
dinheiro (ao menos 50 unidades);
Réplicas do Sistema Monetário Brasileiro (cédulas);
Moedas de brinquedo (10 moedas
de cada valor);

Materiais diversos para contagem, pelo menos 4 variedades
– Exemplo: tampinhas, botões,
miniaturas, contas, bolinhas –
com diferentes quantidades
(colocados em saquinhos ou potinhos para melhor organização
e manuseio dos materiais);

01 fita métrica de 150cm.

02 dados pequenos (ou mais);
01 relógio de ponteiro pequeno
(que funcione);

A personalização do kit de
seu (sua) filho(a) poderá ser
feita com adesivos ou fotos
da preferência dele(a).

Uniforme
Uniforme do Colégio no modelo do 1º ao 4º Ano, meias
brancas e tênis. É obrigatório o uso de short ou legging
(preta, branca ou vermelha) por baixo dos vestidos.

01 avental de Artes, 01 de Gastronomia e 01 bandana de
Gastronomia todos do Colégio Seriös
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