COLÉGIO SANTO AGOSTINHO – UNIDADE NOVA LIMA
LISTA DE MATERIAL 2021
ENSINO FUNDAMENTAL / 1º ANO

Os materiais deverão ser marcados com o nome completo do aluno, colégio, disciplina e série e encapados
com plástico incolor (cadernos e livros). Durante o ano, o material deverá ser reposto sempre que necessário.
1. MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

03 cadernos de pauta azul (linha sombreada azul), brochurão, vertical, 40 folhas e com margem 0,7cm
x 0,7cm – encapados – OBS.: A reposição será feita de acordo com a necessidade. Evitar capa dura.
01 caderno brochurão (tamanho A4) 60 fls., sem pauta, encapado: para Inglês.
01 pasta plástica, com 30 plásticos (mais resistentes), já colocados.
01 pasta plástica transparente (fina) com elástico. – Para guardar Para Casa e Circular.
05 sacos plásticos, tamanho ofício sem furo (mais resistentes).
Estojo escolar marcado com o nome do aluno, contendo:
✓ 01 borracha macia.
✓ 01 apontador para lápis grosso (com reservatório).
✓ 03 lápis pretos triangulares grossos nº 2.
✓ 01 caixa de lápis de cor triangular grosso (12 cores).
✓ 01 cola.
✓ 01 tesoura sem ponta (com o nome gravado).
✓ 02 canetas hidrográficas pretas, ponta porosa, 20 mm.
01 caixa de marcador hidrográfico, ponta grossa (12 cores).
01 régua de plástico, 30 cm. (Não trazer régua de metal ou maleável).
01 mochila que comporte a pasta plástica e que não tenha rodinhas.
01 merendeira, com squeeze e guardanapo de pano, marcados com o nome do aluno, que deverão
ser enviados diariamente.

2. LIVROS DIDÁTICOS:
A. LÍNGUA PORTUGUESA:
SILVA, Cícero de Oliveira; SILVA, Elizabeth Gavioli de Oliveira; ABROMOVICK, Márcia Cristina.
Aprender juntos língua portuguesa 1. 6ª. ed. Edições SM, 2017. [De acordo com a Base Nacional
Comum Curricular]. ISBN 978-85-187-9821-3.

B. EDUCAÇÃO BILÍNGUE (PACK):
1) Our World Starter American English 2nd Edition (Pre-A1)
Autora: Diane Pinkley / Editores : Dr. Joan Kang Shin; Dr. JoAnn (Jodi) Crandall
Ano de publicação: 2020 - Student book: ISBN 9780357373514

2) Our World Starter American English 2nd Edition (Pre-A1)
Autora: Diane Pinkley / Editores : Dr. Joan Kang Shin; Dr. JoAnn (Jodi) Crandall
Ano de publicação: 2020 - Workbook: ISBN 9780357032350

3) Science booklet (exclusivo currículo Be).
4) DOIS LIVROS PARADIDÁTICOS:

•

The Toys. Jill Korey O’ Sullivan and Joan Kang Shin - National Geographic Learning, 2012. ISBN: 97811-337-3039-2.

•

My Body, your Body. Cynthia Makishi - National Geographic Learning, 2013. ISBN: 978-12-8519067-9.

ATENÇÃO!
Todo o material escolar poderá ser adquirido pelos pais de alunos em qualquer livraria / papelaria do país.
Obs.: Especificamente em relação ao item “PACK EDUCAÇÃO BILÍNGUE”, apesar de ele estar disponível e
poder ser adquirido em qualquer livraria / papelaria do País, em virtude de cortesia oferecida pela SBS
Livraria Internacional aos alunos do Colégio Santo Agostinho, os pais que optarem por adquirir esse material
específico poderão acessar o link www.sbs.com.br/beeducationcsa e pedir a versão americana do material,
recebendo, como cortesia, o caderno a ser utilizado em sala (“SCIENCE NOTEBOOK” citado no início da lista
de material) e uma pasta do Programa BE - Bilingual Education.

5. LITERATURA:
Os livros de Literatura serão solicitados no início de 2021, através do aplicativo e e-mail.
6. KIT DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

A. INÍCIO DAS AULAS EM 2021: 03 de fevereiro.
•
•

Turno da manhã: 7h30.
Turno da tarde: 13h30.

B. TRANSPORTE ESCOLAR: O Colégio Santo Agostinho não credencia ou mantém qualquer relação comercial
ou contratual com os transportadores, ou seja, a responsabilidade pela contratação desse serviço é exclusiva
dos pais ou responsáveis.
C. UNIFORME DO COLÉGIO SANTO AGOSTINHO: Consultar informações no site.

