
  

 
 

RELAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR – ANO 2020 – 1º ANO – EF1 
 

MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE NOS DIAS 4 OU 5 DE FEVEREIRO:  no horário de 13h30min até 16h no prédio 
do Ensino Fundamental 1: 
 

 É imprescindível que os itens assinalados com asterisco sejam identificados com o nome da criança, série e turma. 
 

 

* Livro de Matemática – FERRARI, Amaury et al. Matemática faz sentido – Livro A – São Paulo, SP: Editora Fundamento 
Educacional, 2015. (edição atualizada). ISBN: 9788539506927. 

* 01 caderno grande vertical, de capa dura, sem espiral - 48 fls / Tilibra ou similar. 
* 01 fone de ouvido, modelo arco para uso no laboratório de Informática (embalado no saco plástico "Zip-Zap", com etiqueta no 

fone e no plástico). 
* 01 estojo de canetas hidrográficas finas com 12 cores. 
* 01 jaleco branco, manga curta com o nome gravado no bolso. 
* 01 pasta polionda – 2 cm (cor livre). 
* 01 pasta de plástico 1/2 ofício, com abas e elástico (fina). 
* 01 aquarela em pastilhas com 12 cores (Faber Castell – Referência 19.0012 ou similar). 
* 01 tela para pintura 30 cm x 20 cm. 
* 08 pastas de plástico transparente (cristal) – Clip File 911 PS – Ref. 9912 ou similar (com trilho) – Tamanho 24 cm x 35,5cm. 

* 01 pasta Zíper – PZ31 – Yes – Tam / 285 mm x 395 mm – Ref. 4368 ou similar. 
* 01 bolsinha transparente com fecho para as sílabas. Tamanho – 23cm X 18cm. 
   01 pote de massinha UTI GUTI – 500g – LICYN (qualquer cor) ou similar. 
   02 revistas com gravuras (para pesquisa). 
   02 revistas de história em quadrinhos (Gibi). 
   02 estojos de canetas hidrográficas grossas com 12 cores. 
   02 pilot Compactor Color (ou similar) avulso – preto. 
   02 canetas Hidrográfica ponta média 2.0mm preta Office Pen (ou similar). 
   02 caixas de Gizão de cera com 12 cores (Lápis Estaca) (Faber Castell ou similar). 
   01 pacote kit color set card A4 (meninos). 
   01 bloco Criativo com 32 folhas coloridas – ROMITEC ou similar – formato 325 X 235mm. 
   01 pacote Filipinho Color Lumi A4 (meninas). 
 

MATERIAL PESSOAL DE USO DIÁRIO: Deverá vir somente no 1º dia de aula e deverá ser reposto sempre que 

necessário.  
 

* 02 estojos para guardar o material (modelo simples e leve, de preferência transparente), com zíper (para lápis de cor e outro para 
o material diário). 

* 03 lápis pretos nº 2 triangular (apontados). 

* 01 apontador com depósito. 
* 01 tubo de cola polar – 40g. 
* 01 borracha macia. 
* 01 régua plástica (Cristal) de 20cm. 
* 01 tesoura Mundial ou Tramontina com pontas arredondadas. 
* 01 caixa de lápis de cor com 24 cores – (triangular). 
* 01 tubo de cola em bastão (Pritt ou similar) 10g. 
* 01 mochila sem rodinhas e de material leve, na qual caiba uma pasta tamanho 24cm x 35,5cm.  

MATERIAL QUE DEVERÁ VIR DIARIAMENTE PARA O LANCHE: 
 

* 01 lancheira de alça longa. 
* 01 guardanapo de pano. 
* 01 toalhinha de mão. 

MATERIAL QUE SERÁ ENTREGUE AOS ALUNOS NO 1º DIA DE AULA: 

* 01 agenda do Colégio Santo Inácio  

AVISOS: 
 

1. Encapar o livro de Matemática com contact, ou plástico transparente e etiquetar com nome completo, série e turma. Colocar a 
etiqueta na frente do livro e do caderno. 

  2. O material pessoal de uso diário deverá ser enviado dentro da mochila. O tamanho da mesma deverá ser compatível com a pasta 
plástica transparente (cristal) – (tamanho 24cm x 35,5 cm). 

 

ATENÇÃO!  A INDICAÇÃO DE MARCAS NOS MATERIAIS SERVE COMO REFERÊNCIA DE MODELO. ELES PODEM SER 
SUBSTITUÍDOS POR OUTROS COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.  

 
ATENÇÃO: Reunião de Pais no dia 06/02/2020 – 5ª feira – às 13h30min.  
 

1ª Parte: Local – Auditório Pedro Arrupe   Acolhida da direção e apresentação da equipe de educadores.                                    

Entrada pela Rua São Clemente, 226 ou Rua Eduardo Guinle, 37. 
 

2ª Parte: Local – Sala de aula  Apresentação da metodologia e orientações gerais pela professora regente. 

Nos dias 7, 10, 11 e 12 de fevereiro, durante o período de adaptação, as aulas acontecerão em horário reduzido a 
ser informado na reunião de pais. 
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