LISTA DE
MATERIAL

2022
ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS

1° ANO
O Colégio de Santa Catarina, em busca do melhor material de apoio educacional para nossos
jovens e crianças, firmou uma parceria com a Editora Bernoulli. O Bernoulli Sistema de Ensino
desenvolve soluções educacionais de excelência que geram resultados de verdade. São soluções
eficientes e totalmente integradas, que acompanham o estudante em cada etapa da trajetória
escolar
Os Pais e/ou Responsáveis deverão adquirir ao material de ensino no próprio CSC, que
disponibilizará um espaço para a venda, dos seguintes Componentes Curriculares: Português,
Inglês, Matemática, Ciências, Geografia e História.

LIVROS QUE DEVEM SER ADQUIRIDOS
NAS LIVRARIAS:
(Paradidático 1)
FILOSOFIA
Filosofia e Vida
Volume 1 Autor: Gabriel
Chalita Editora: FTD

O BÚFALO QUE SÓ QUERIA
FICAR ABRAÇADO.
Editora: Carochinha
Autora: Thais Laham Morello

(Paradidático 2)
ENSINO RELIGIOSO

FAZER UM BEM

Crescer com alegria e fé Nova

Autor: Bia Bedram Editora: Nova
Fronteira

Edição Volume 1
Editora: FTD
Autores: Ednilce Duran / Glair Arruda

2° Edição

Material de Arte
02 folhas de cartolina guache
01 folha de emborrachado com glitter
01 papel crepom
01 metro de papel contato colorido
01 Ecolápis grafite 6B 9.000 sextavado
01 lápis de cor
01 folha de papel nacarado 01 tubo de tinta para MDF 01
10 Ecolápis grafite grip
06 borrachas brancas (quadrada) 01 pincel nº 14
02 caixas de Ecogiz com (12 cores)
01 caixa de hidrocor (12 cores)
200 folhas de papel A4 (210mm x 297mm – 75g/m2 20Ib) 10 folhas de papel 40kg – ofício duplo
01 Folha de lixa

Material Individual















01 Caderno de desenho grande (grosso)
01 Caderno ortográfico (pauta verde) – grande
01 Caderno quadriculado (quadro grande) 10mm x 10mm (40 folhas)
01 Caderno criativo (sugestão) – 96fls
01 Tesoura sem ponta
01 Estojo grande
01 Régua (30cm)
01 Marcador de texto (amarelo)
01 Apontador (lapiseira)
01 Pasta classificadora com plástico
01 Pasta polionda com elástico na cor amarelo 1 cm.
01 garrafa para água (substituirá os copos descartáveis diários)
02 colas- bastão (grande)
01 avental

ATENÇÃO!

O material de uso do aluno permanecerá no Colégio para atividades em sala de aula, portanto o(a)
aluno(a) deverá ter em casa material necessário para realização das suas atividades.

Observações
 Fardamento escolar – adquirir no Colégio
 Calçado do fardamento: tênis preto, branco ou azul marinho ou alpercata preta, meia branca.
 Agenda escolar – Com espaços necessários para o preenchimento diário das atividades do aluno e comunicação
entre os pais e escola.
 Todos os materiais deverão ser marcados com o nome da criança.
 Só será permitido colocar o nome da criança, com caneta, no avesso das peças do fardamento escolar.
 Sugerimos que o material de Arte solicitado seja entregue ao Colégio na data estipulada para tal, uma vez que os
mesmos são importantes ferramentas para o aprendizado do aluno e vão ser usados logo no início das aulas.
 Data de entrega do Material: 26/01/2022 (quarta-feira) diretamente com a professorada sala, nos horários: Manhã
7h30 às 11h.
 Início das aulas para o 1° Ano – 01/02/2022 (terça-feira)
Estudante:________________________________________________ Turma:______
Material conferido pela professora:______________________________________________
Assinatura do Pai ou Responsável:______________________________________________
Data: _____ /_____ /2022

