COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - 2021
Material de uso pessoal e constante:
● 1 bloco ortográfico sem grampo (sujeito à reposição durante o ano)
● Pasta-aba, com elástico, fina, de plástico
● caixa de lápis de cor: sugestão - 24 cores
● 1 estojo
● 1 conjunto de canetas hidrocor - sugestão 12 cores
● 1 caixa de giz de cera
● borracha branca
● 1 apontador com depósito
● régua de 30 cm
● lápis nº 2
● 3 cadernos brochurão 60 folhas com pauta numerada - 1,2,3. Formato 310mm
x 215mm (sujeito à reposição no decorrer do ano)
● tesoura de ponta arredondada
● 1 material dourado com 111 peças
● 1 caneta ponta porosa preta
● 1 agenda 2021 para anotação de tarefas e recados
Materiais por área de conhecimento:
ENSINO RELIGIOSO
● SEMEAR JUNTOS, (1º) - 2ª edição- obra coletiva concebida, desenvolvida e
produzida por SM Educação - 2020.
LÍNGUA PORTUGUESA
● Livro: Coleção Aprender Juntos - Português BNCC- Ensino Fundamental - VOL 1
- Editora SM - Autores: Cíntia Cardoso de Siqueira,Denise Guilherme
Viotto,Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva, Márcia Cristina Abromovick
● Livro da 1a etapa: Dentro da casa tem…
Autora: Márcia Levi- Editora Scipione
● 1 revista em quadrinhos (nova ou usada, desde que em bom estado)
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● 1 revista para recorte
● 1 revista PICOLÉ nova
MATEMÁTICA
● Livro: Projeto Ápis - Matemática - Ensino Fundamental - 1o ano - Editora Ática 4ª edição reformulada 2020
Autor: Luiz Roberto Dante
CIÊNCIAS, GEOGRAFIA E HISTÓRIA
● Livro: Aprender Juntos: Ciências, História e Geografia: 1º ano-Ensino
Fundamental/Organizadora Edições SM, obra coletiva desenvolvida e produzida
por Edições SM; Editor responsável: Robson Rocha - 2 ed - São Paulo: Edições SM,
2017 - Observação - Livro encontrado somente na Livraria Candeia - Rua dos
Aimorés 1583.
LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS
● Educate Bilingual Program By Richmond Y1A e Y1B - O primeiro livro será
entregue aos alunos nos primeiros dias de aula.
● 1 caderno brochurão, 60 folhas com pauta numerada 123 formato 310mm x
215mm (poderá ser reutilizado nos anos posteriores).
OBSERVAÇÕES:
1. No mês de fevereiro, serão pedidos, pela professora, dois livros para biblioteca
de sala.
2. Após o início das aulas, será solicitado um brinquedo pedagógico para uso em
sala de aula.
3. Todo o material deve ser marcado com o nome do aluno, incluindo uniforme,
agasalho e mochila.
4. Livros e cadernos devem ser encapados com plástico e marcados com o nome
do aluno com etiqueta NA CAPA.
5. Será necessária a reposição de cadernos ao longo do ano.
6. O aluno deve estar com o material completo até o dia 15 de fevereiro de 2021.
7. Há a possibilidade de adoção de livros de literatura e/ou paradidáticos ao longo
do ano letivo nas outras áreas de conhecimento com aviso prévio aos pais.
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