LISTA DE MATERIAL – 2021
SEJA BEM-VINDO AO 1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
 Colocar etiqueta nos livros e nos cadernos.

 Coleção – Viver Valores - Língua Portuguesa – 1º Ano. Edição
atualizada BNCC
Autoras: Maria Amélia Vieira e Rute de Souza Galvão –
Editora: Construir.
 Aprender Juntos Matermática – 1ª Edição Atualizada BNCC
1º Ano - Editora SM
 Aprender Juntos História – 1ª Edição Atualizada BNCC
1º Ano - Editora SM
 Aprender Juntos Geografia – 1ª Edição Atualizada BNCC
1º Ano - Editora SM
 Aprender Juntos Ciências – 1ª Edição Atualizada BNCC
1º Ano - Editora SM
 Livro de Inglês: Shine On! – Student Book – Volume 1
Autores: Susan Banman – Sileci e Patrick Jackson
Editora: Oxford.

 02 Livros de história extraclasse para a nossa biblioteca na
faixa etária de 6 anos. Sugestões abaixo:

 Flauta Doce/ Soprano Germânica Yamaha (colocar nome)
Apostilas: Adquirir somente na Papelaria Santa Rosa.
 Apostila do Método do 1º Ano – Fazenda da Alegria
 Apostila Aprendendo com Textos
• 01 caderno amarelo de brochura pequeno com pauta dupla
vertical de 96 folhas (formato 140mm x 202mm)
• 01 caderno vermelho de brochura grande com pauta simples
vertical de 96 folhas (formato 200mm x 275mm).
Começaremos a usar todo o material didático no dia 15/02
(2ªfeira) Livros, Apostilas e Cadernos.

MATERIAL DE USO PESSOAL
01 – Estojo grande contendo lápis, borracha, apontador - Não
será permitido o uso de lapiseira.
01 – caixa de lápis de cor grande – 12 cores
01 – caixa de hidrocor fino – 12 cores
01 – tesoura sem ponta
01 – cola branca 90g
01 – régua 30 cm
01 – caixa de material dourado 111 peças.
02 – telas – 27 x 22
01 – agenda será adquirida no mês de fevereiro na Secretaria
(aguardem a data)
01 – ábaco pequeno para uso individual para as aulas de
Matemática (quem já tem pode utilizar o mesmo)
OBS: Solicitaremos o Material de Artes quando houver o retorno
das aulas presenciais.

Uniforme: Será vendido nas Papelarias Santa Rosa e Enfoque
Camisa ou camiseta amarela clara do 1º Ano.

Informações importantes:
 Todos os materiais pessoais coletivos deverão ser etiquetados com o nome da
criança. Inclusive o uniforme.
( não nos responsabilizaremos por material que não esteja etiquetado).
 O uso do uniforme é OBRIGATÓRIO.
 As crianças de Horário integral deverão trazer uma muda de roupa sobressalente e
02 sacos plásticos diariamente para roupa sujas e molhadas.
 Para as crianças de horário de 04 horas (escolinha) saída cedo toda 6ªfeira: Exceto
Berçário – Criança de Horário Integral/ Especial com e sem Alimentação.
Manhã – 10h 45 min
Tarde – 15h 45min



Horários de entrada e saída serão combinados no ato da Matrícula.
Dia do Brinquedo será somente na 6ª feira. Um Brinquedo simples para ser
compartilhado com amigos.
 A agenda deverá ser trazida diariamente e assinada pelo responsável.
 O responsável deverá preencher a 1ª página da agenda e mantê-la atualizada.
 Estes pertences citados abaixo deverão ser enviados diariamente.
 01 bolsinha com pertences de uso pessoal de higiene (todos os objetos identificados
com o nome).
 01 bolsinha separada com pasta e escova de dente.
Sustentabilidade na Escola: Cada criança usará sua garrafa/copo com o seu nome
para beber a sua água.
UNIFORMES: SERÃO VENDIDOS NA PAPELARIA SANTA ROSA E PAPELARIA ENFOQUE.
 MENINOS:
Short marrom, camisa ou camiseta amarela clara do 1º Ano, meia branca, tênis preto
ou marrom com velcro ou sandália presa no pé.
 MENINAS:
Short saia marrom, camisa ou camiseta amarela clara do 1º Ano , meia branca, tênis
preto ou marrom com velcro ou sandália presa no pé.

ATENÇÃO: NÃO É PERMITIDO O USO DE SANDÁLIA PLÁSTICA COM SALTO, CALÇADOS
CROCS, TAMANCO OU CHINELO DE DEDO.
Direção e Coordenação
RUA MARIZ e BARROS, 314
ICARAÍ – NITERÓI – RJ
2714-5821/2711-1705

