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INÍCIO DO ANO LETIVO: 2 DE FEVEREIRO

\\\ MATERIAL QUE FICARÁ NA ESCOLA ///

- 1 revistinha em quadrinhos;

- 1 foto 3 x 4 do(a) aluno(a) (será entregue à professora);

- 1 caderno de Geografi a/História (adquirido na tesouraria 
do    Colejão);

- 1 caderno de Ciências (adquirido na tesouraria do Colejão);

- 1 caderno do tipo brochurão (60 folhas) com pautas nume-
radas em 1, 2, 3 (não pode ser de capa dura);

- 1 caderno de pontinhos para atividades (adquirido na te-
souraria do Colejão);

- 50 palitinhos de picolé.

Caros(as) Pais, Mães e/ou Responsáveis,
Bem-vindos(as) ao Colégio Santo Antônio!
No decorrer do ano de 2022, seu(sua) fi lho(a), agora nosso(a) alu-

no(a), fará uso de diversos itens de material escolar, entre os quais 
os individuais que devem ser adquiridos por vocês.

No sentido de facilitar esse trabalho e de garantir o bom andamen-
to das atividades escolares, segue a lista de material com algumas 
orientações e sugestões.

E QUE DEVERÁ SER ENTREGUE NOS PRIMEIROS DIAS DE AULA



\\\\\\\\\ LIVROS DIDÁTICOS ////////
LITERATURA /////

Será solicitado um livro de literatura infantil no decorrer da 1ª Etapa.

LÍNGUA PORTUGUESA /////

Português: Linguagens 1º Ano – (DE ACORDO COM 
A BNCC)
Autores: William Roberto Cereja, Carolina Dias Vian-
na, Paula Baracat de Grande 
Editora:  Atual, 8ª ed., 2021.    
ISBN: 9788557692336

MATEMÁTICA /////

Matemática - 1º Ano - Projeto ÁPIS (Reformulado)
Autor: Luiz Roberto Dante
Editora: Ática edição revisada, 4ª ed., 2020.   
ISBN: 9788508195688

INGLÊS /////

Super Minds Starter (Student’s Book) - Versão Britâ-
nica 
Autores: Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter 
Lewis-Jones 
Editora: Cambridge      
ISBN: 9780521148528
* O DVD-ROM que acompanha o livro do aluno de-
verá ser guardado em casa para acompanhamento da 
família.

Is It Nat? – Level Starter 2 (material paradidático de 
leitura). Este livro será usado na 3ª Etapa.
Editora: Ladybird Readers       
ISBN: 9780241393680 



\\\\\ OBSERVAÇÕES /////

• Os cadernos e os livros deverão ser plastifi cados com ma-
terial TRANSPARENTE;

• O nome da criança deve vir na contracapa. Nos primeiros 
dias de aula, a criança receberá uma etiqueta padrão para 
afi xar na capa;

• Todo o material deverá ser marcado com o nome completo 
do(a) aluno(a) (os itens que serão entregues nos primeiros 
dias e os de uso diário, inclusive lápis, borracha, guardana-
po...);
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\\\\\\\ MATERIAL DIÁRIO ///////
-  1 caixa de lápis de cor (24 cores);

-  1 estojo;

- 5 lápis trifásicos pretos (triangulares) nº 2 (mantê-los 
apontados);

- 1 apontador de lápis com coletor;

- 1 régua 30 cm de acrílico;

- 1 tesoura sem ponta com bom corte (sugerimos, se possí-
vel, testá-la antes da compra e depois gravar o nome);

- 1 pasta polionda fi na para levar o dever de casa;

- 1 borracha macia;

-  2 colas bastão grandes (observar prazo de validade) PRITT 
(deixar uma cola na pasta como reserva);

- 1 toalha pequena de mão para fi car na mochila (uso pes-
soal da criança);

- Guardanapo de pano, com o nome da criança.

\\\ * OBSERVAÇÃO: Etiquetar todo o material com o nome 
da criança.



\\\\\\\ UNIFORME ///////

USO DIÁRIO:
- Calça, bermudão ou short-saia (para meninas) 
  azul-marinho.
- Camisa de malha branca, ofi cial do Colégio.
- Tênis (não usar sandálias ou tamancos).

EDUCAÇÃO FÍSICA

No dia da aula de Ed. Física, a criança deve vir com o 
seguinte uniforme:

Meninos: short ou bermuda azul-marinho, camiseta ofi -
cial do Colégio e tênis.

Meninas: bermuda de helanca azul-marinho, camiseta 
ofi cial do Colégio e tênis.
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Quando solicitados, os pais deverão entregar, na escola, todo 
o material listado:

- Livros e encartes com nome;

- Caderno de atividades.

Será agendada uma reunião para que os 
pais possam conhecer a professora de 
seu(sua) fi lho(a).

a uma reunião p


