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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 

1º ano do Ensino Fundamental – 2022 
 
 

MATERIAL A SER ADQUIRIDO NO COLÉGIO 
* Agenda ESA (aplicativo ClassApp) 
* Apostila do Sistema pH de Ensino 
 - 4 apostilas de L. Portuguesa 
 - 4 apostilas de Matemática 
 - 4 apostilas de História, Geografia e Ciências 
 - 1 apostila de Xadrez  
* Acesso a plataforma Cloe 
* Acesso a plataforma Plurall 
 
 
MATERIAL DE USO PESSOAL: 
* 01 pasta transparente 
* 05 cadernos capa dura grandes (50 folhas) 
vermelho 
* 01 caderno grande sem pauta (sem folhas finas 
intercaladas) vermelho  
* 01 caderno grande de meia pauta (sem folhas finas 
intercaladas) vermelho 
* 01 material dourado 
* 01 estojo macio, simples, com fecho contendo: 
 - 06 lápis pretos 
 - 01 borracha 
 - 01 apontador 
* 01 tudo de cola bastão 
* 01 tubo médio de cola líquida 
* 01 tesoura de ponta arredondada 
* 01 régua de 30 cm 
* 01 caixa de lápis de cor 
* 01 caixa de hidrocor (12 cores) 
* 01 caixa de giz de cera 
* 02 revistas em quadrinho (gibi) 
* 01 dicionário didático da Língua portuguesa 
 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS 
* Os livros paradidáticos em Língua Portuguesa 
serão solicitados bimestralmente e/ou 
semestralmente e, para comodidade dos 
responsáveis, serão vendidos na Secretaria do 
Colégio. 

OBSERVAÇÕES: 
 

1- Todo material deverá ser reposto quando 

necessário pelo responsável. 

2- NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CADERNOS 

COM ESPIRAL E NEM FICHÁRIO. 

3- Todo material deve ser etiquetado com o nome 

completo do aluno e a respectiva turma. 

4- As apostilas pH e demais livros adotados 

deverão conter o nome completo do aluno e a 

respectiva turma. 

5- No primeiro dia de aula, o aluno deverá estar 

com o seu material completo. 

6- O uso do uniforme completo é obrigatório. 

7- O uniforme deve conter a identificação do 

aluno (nome e turma). 

8- O cadastro no aplicativo ClassApp é obrigatório 

e visa garantir a comunicação entre família e escola, 

a organização do aluno quanto às suas tarefas 

escolares, entre outros. 

 
 

INÍCIO DAS AULAS: 09/02/2022, 4ª FEIRA 

 


