LISTA DE MATERIAL – 2022
1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE USO PESSOAL DO ALUNO:
● 01 estojo com zíper contendo 2 divisórias.
● 01 estojo somente para hidrocor.
● 02 lápis preto n°2.
● 01 borracha macia.
● 02 tubos de cola bastão grande.
● 02 tubo de cola líquida.
● 01 tesoura de ponta redonda.
● 01 caixa de lápis de cor.
● 01 estojo de canetas hidrocor.
● 01 apontador com depósito.
● 01 régua de 15cm.
● 01 pincel chato nº 16.
● 01 Aquarela Escolar
● 01 caderno grande espiral 96 folhas (sem folha destaque). *Aguardar a data solicitada pela
professora para o envio.
● 01 conjunto de material dourado em madeira.
● 01 Bloco encadernado (será compartilhado pela professora).
● 1 Caderno Quadriculado 40 folhas (1x1cm).
● 01 alfabeto móvel de EVA (letras pequenas).
● 01 pasta plástica tamanho A4.
(Todos os materiais deverão vir identificados com o nome do aluno e deverão ser
repostos quando necessário).
MATERIAL DE USO EM SALA DE AULA:
01 pacote de papel color set A4 – 120 g/m2.
100 folhas de papel reciclado.
50 folhas de desenho A4 160 g/m2 em papel reciclado.
01 caixas de massa de modelar com 12 unidades.
05 sacos plásticos transparentes tamanho A4.
01 livro de literatura infantil de acordo com a faixa etária.
01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária.(Sugestões: peças/blocos de encaixe, jogos de
cartas, bingo, memória, dominó, quebra cabeças ou jogos de tabuleiro).
01 brinquedo para sala de aula
01 pote de tinta têmpera 250 ml.
01 gibi em bom estado.
01 pacote de números móveis.
01 rolo de fita adesiva kraft larga (parda)
01 pacote de prendedor de madeira
01 caneta permanente preta

1º dia de aula - Trazer na mochila: estojo com lápis de escrever, lápis de cor, borracha, apontador,
tesoura e cola; estojo com canetinhas hidrocor e giz de cera; pasta plástica; lanche, toalha, guardanapo
e garrafinha com água.
ATENÇÃO: Na 1ª semana de aula, a professora irá orientá-los a respeito de quando deve ser o envio
dos demais materiais e dos livros. (Não enviar no 1º dia de aula).

LIVROS DE LITERATURA:

1º trimestre: Amigos, muitos amigos . Adalberto Cornavaca. Paulus Editora ISBN-10 8534945128

2º trimestre: Cadu Aprende a Ler. Autor:Carlos Augusto Pessoa de Brum. 4ª edição. Editora:Br1; 2019
ISBN 9788598399225

3º trimestre: Severino faz chover. Ana Maria Machado. Editora moderna ISBN: 9788516069384

LIVROS DIDÁTICOS:

●
Língua Portuguesa – Projeto Ápis - Língua Portuguesa 1ºano - Borgatto,
Ana Maria Trinconi, Terezinha Costa Hashimoto Bertin, Vera Lúcia de Carvalho
Marchezi - 4ª edição - São Paulo: Ática, 2020. ISBN: 9788508195282

●

●

Matemática -

Projeto

Ápis Matemática 1ºano, 4ª Edição 2020.

ISBN 9788508195688.

Editora Ática.

Língua
Inglesa
canais comuns de venda;

Material exclusivo, indisponível para compra nos

Para aquisição do material acessar o site http://richmondsolution.com.br e seguir as
orientações da Plataforma de Pagamentos.
Link do passo a passo : http://gg.gg/passo_a_passo_richmond

●

PROJETO MIND MAKERS - PENSAMENTO COMPUTACIONAL

MATERIAL DIDÁTICO - Cadernos de Criação MK0 +1 e MK0+2 e materiais complementares do projeto Mind
Makers (Material exclusivo, indisponível para compra nos canais comuns de venda, aquisição somente
pela livro fácil, compra online - aguarde informações)

Observações:
●
●
●
●
●
●

Identificar todos os materiais ( lápis, canetinhas, giz de cera, borrachas, apontador, tesoura, cola e
régua).
Identificar com o nome do estudante nas capas dos livros, cadernos e pastas.
Colocar os lápis pretos, apontador e borrachas em um estojo.
Observar o tamanho indicado de cada material e quantidade.
Materiais complementares poderão ser solicitados durante o ano letivo, dependendo dos projetos.
O uso do uniforme é obrigatório e deve ter identificação em todas as peças.
UNIFORME:

O uniforme é obrigatório em todo o Ensino Fundamental e recomendável no Ensino Médio. É
composto de: camiseta, bermuda, abrigo do colégio, tênis e crachá de identificação.

EDUCAÇÃO FÍSICA:
As aulas de Educação Física nos meses de março, abril, novembro e dezembro, serão realizadas no
espaço da piscina. Salientamos a importância da identificação dos materiais com nome e turma do aluno.
Para o aluno participar das aulas são necessários os seguintes materiais, de uso obrigatório:
●
●
●
●
●
●

Sunga ou calção azul marinho ou preto para meninos.
Maiô azul marinho ou preto para meninas.
Boias de braço.
Toalha de banho.
Chinelo.
Touca de natação.

OBSERVAÇÕES

●

A Secretaria do Colégio enviará a data da entrevista com a professora através do e-mail
cadastrado no momento da matrícula.

● O uniforme escolar será comercializado pela Visual Uniformes, maiores informações para aquisição
entrar em contato pelos telefones 3061.9888 e/ou 51 9.91615747 ou por e-mail
visualuniformes88@gmail.com. Endereço: Avenida Assis Brasil 1681, Viaduto Obirici.
● Todas as adoções dos materiais didáticos da Somos Educação (Ática, Scipione, Saraiva e Atual) poderão
ser adquiridas através da plataforma online de vendas Livro Fácil. A DIVULGAÇÃO DO LINK DE
ACESSO PARA COMPRA ONLINE SERÁ DISPONIBILIZADO NO SITE DO COLÉGIO E TAMBÉM
ATRAVÉS DE E-MAIL PARA AS FAMÍLIAS.
● A partir do próximo ano letivo, o Colégio São Judas Tadeu contará com uma unidade da Livraria Cervo
aqui no espaço do Bloco B. Enviaremos comunicado às famílias através de e-mail e do nosso site assim
que estiver em funcionamento. No momento podem contar com as unidades localizadas no Shopping
Lindoia e Bourbon Assis Brasil.
Contatos: Lindóia Shopping - Fone: 33401313 - Whatsapp: 994773355
Bourbon Assis Brasil - Fone: 33728558 - Whatsapp: 997612508
IMPORTANTE
21/02/2022– Reunião de Pais e/ou Responsáveis
- Entrevista com a Professora. Aguardar o contato do Colégio para agendamento.
23/02/2022 – Início das aulas.

