LISTA DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR
1o ano do Ensino Fundamental 2022

● MATEMÁTICA
Projeto Presente 1o Ano (de acordo com a BNCC) – Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis – 5ª Edição –
Ed. Moderna.
● INGLÊS

Our World 2nd edition – Starter – Students Book + Online Practice
Our World 2nd edition – Starter – Workbook
ISBN – 9780357373514

● LIVROS PARADIDÁTICOS:
Mitos – O Folclore do Mestre André – Marcelo Xavier – Ed. Formato
Crie a História – Turma do Xaxado – Antonio Cedraz – Ed. Cedraz
● CIRANDA DE LIVROS: Os Senhores receberão, por e-mail, a lista correspondente aos livros da Ciranda a
partir do dia 27 de dezembro de 2021.
●

TURNO COMPLEMENTAR BILÍNGUE:

Show and Tell 3
Student Book – ISBN 978-0194054553
Workbook – ISBN 978-0194779302
01 Pasta Catálogo cristal com 60 plásticos
Obs.: Apenas para os alunos que forem matriculados no Turno Complementar.
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● MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
01 agenda (precisa ter data, uma página por dia e pauta larga para registros diários.
Tamanho mínimo: 129mm x 187mm)
01 caderno de desenho, brochura (40 Folhas)
03 classificadores PVC cristal com elástico (para Artes, Música e Inglês)
01 pasta catálogo cristal com 60 plásticos
01 classificador PVC azul com elástico
01 classificador PVC verde com elástico
01 classificador PVC amarelo com elástico
01 marca-texto amarelo
01 tesoura sem ponta
01 estojo completo com 02 lápis grafite triangulares jumbos, borracha, apontador com depósito, lápis de cor e
hidrocor
01 caderno universitário, capa dura, 01 matéria (96 folhas)
01 conjunto de Material Dourado pequeno
01 revistinha em quadrinhos

● MATERIAL ESCOLAR
01
01
01
02
01
01
01
01

caneta marcador pigmentada PC 3M (qualquer cor)
folha de papel metro (branco)
caixa de giz de cera lápis bastão (12 cores)
folhas de acetato A4
bloco A4 140g
folha de papel duplex (preto)
caixa de lápis de cor aquarelável (12 cores)
caneta permanente 1.0 amarela

ATENÇÃO
Os materiais escolares, acima relacionados, poderão ser entregues na Sala de GR, de 03/01/22
a 02/02/22, das 7h30min às 17h. Após este período, entregar na sala da Assistente de Direção,
Sra. Geane, no 2o andar do Prédio 2, das 8h às 10h30min e das 13h30min às 16h.
Os livros e os materiais de uso individual devem ser entregues no Colégio São Paulo, na classe
do aluno, nos dias 01 e 02 de fevereiro, das 7h30min às 11h30min diretamente às professoras
regentes.
Os livros e materiais de uso individual que não forem entregues no dia programado não poderão
ser recebidos no primeiro dia de aula (03/02/22).
Todos os livros deverão vir forrados com plástico, autoadesivo ou não, transparente e com
etiqueta, contendo o nome e o ano do(a) aluno(a).
Os materiais de uso individual relacionados devem estar identificados com etiqueta, contendo o
nome e o ano do(a) aluno(a).
A indicação de eventual marca do material constante dessa lista é apenas uma sugestão, sendo
sua aquisição de livre escolha em relação à marca e ao fornecedor.
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