LISTA DE MATERIAL 2019
ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO
A) MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO:
Todo o material deverá ser marcado com o nome completo do aluno e entregue, num único pacote,
devidamente identificado, no dia 04 de fevereiro, para a professora da turma, exceto a mochila, o
estojo e a merendeira. Durante o ano o material deverá ser reposto sempre que necessário.
01 caixa de lápis de cor triangular grosso (12 cores).
01 caixa de marcador hidrográfica ponta grossa (12 cores).
02 canetas, cor preta, ponta porosa, hidrográfica, 20 mm.
01 tesoura sem ponta com o nome gravado.
01 tubo de cola branca (90g).
01 régua de 30 cm.
02 cadernos brochurão, pautados, 60 fls., encapados com plástico transparente e com molduras feitas
com lápis de cor, pelos pais ou responsáveis.
01 caderno brochurão sem pauta, 60 fls., encapado com plástico transparente.
01 caderno de caligrafia (linha azul larga).
01 pasta plástica transparente com elástico (espessura 2 cm e tamanho adequado à mochila).
01 estojo contendo: 3 lápis triangular grosso, preto, nº 2, 1 apontador e 1 borracha macia.
01 mochila que pendure nas costas e que não tenha rodinhas.
01 merendeira, com squeeze e guardanapo de pano (marcados com o nome do aluno), que deverão
ser enviados diariamente.
03 livros de literatura infantil. Sugestões: Ed. FTD: Série Primeiras Histórias, Série Camaleão, Série
Arco-íris, Coleção Lê Pra Mim; Ed. Ática: Coleção Estrelinha, Coleção Abracadabra, Coleção Contos de
Grimm; Ed. Moderna: Série Meus Medinhos, Série Ana Maria Machado, Série Deixa que Eu Conto, Coleção
Clássicos Infantis; Ed. Brinque-Book: O lobo sentimental, Obax, Leo e Albertina, O lobo voltou, Até as
princesas soltam pum, Guilherme Augusto Araújo Fernandes, O caso das bananas, A princesa e as
ervilhas, O caso do pote quebrado, Eu quero um amigo..., A borboleta azul, A bruxinha curiosa, O nariz
da Cris, A lagarta que tomou chá de sumiço, A verdadeira história de Cachinhos Dourados, A verdadeira
história do Chapeuzinho Vermelho, A ponte.
01 revista que contenha gravuras bonitas (Cláudia, Pais e Filhos, Caras, Viagem, etc.).
01 revista Recreio.
B) LIVROS DIDÁTICOS:
1. SIQUEIRA, Cínthia Cardoso e outros. Aprender juntos língua portuguesa, 1. 6.ed. Edições SM, 2017.
2. BRITO, Iêda Maria Lux. Primeiras cruzadinhas - desafios ortográficos - objetos. Ed. Balão Vermelho.
C) REUNIÃO DE PAIS: Dia 04 de fevereiro, para os pais de alunos do 1º e 2º Períodos da Educação
Infantil e 1º e 2º Anos do Ensino Fundamental. Aguardem informações antes do início do ano letivo.
D) INÍCIO DAS AULAS EM 2019: 05 de fevereiro
Turno da manhã: 7h10’
Turno da tarde: 13h
E) TRANSPORTE ESCOLAR: O Colégio Santo Agostinho não credencia ou mantém qualquer relação
comercial ou contratual com os transportadores, ou seja, a responsabilidade pela contratação deste
serviço é exclusiva dos pais ou responsáveis.
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