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Material Individual (Identificar com o nome do aluno)

● 01 caderno sem linhas com espiral na lateral maior - 80  folhas tamanho A4 ou encadernar 100 folhas 
brancas tamanho A4 com espiral na lateral maior

● 01 caixa de lápis de cor 12 cores
● 01 estojo simples com: lápis, borracha, apontador com depósito
● 01 tubo de cola bastão grande
● 01 tesoura pequena sem ponta
● 01 guardanapo de tecido para o lanche
● 01 pasta A4 com elástico (uso diário)

Material Individual para Arte (Identificar com o nome do aluno)

● 01 caixa plástica organizadora com alça, pequena ou média
● 01 cola glitter (cor a escolher)
● 01 pct de palitos de picolé com 100 unid.
● 01 saquinho de lantejoulas
● 01 caixinha de tinta têmpera com 06 cores
● 01 cola líquida
● 01 caixa de giz de cera grosso (12 cores)
● 01 pincel nº 10
● 01 camiseta usada
● 01 pano multiuso
● 01 caixa de grampos bailarina (colchetes) – tamanho 8
● 01 pacote de pelotines (tamanho a escolher)
● 01 pote plástico pequeno (limpeza dos pincéis)

Material Didático

Livro de Matemática - 
Matemática da Minha 
Vida – 1º ano (Volume I). 
Autora: Ana Cristina 
Souza Rangel. Editora 
Neemi

Livro Ensino Religioso 
Marcha Criança 1° ano 
Autores: Dagmar 
Ramos e Decimar 
Henrique. Ed. Scipione  
-de acordo com a BNCC-

Doroteia Growing:

Kit Evolution Anos 

Iniciais Take Off 1

Livro Faça! Língua 

Portuguesa -  1º ano - 

Autor: Angélica Prado e 

Cristina Hülle – Editora 

FTD
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IMPORTANTE:

14/02/2022: Encontro presencial com os pais do 1º ano. O cronograma completo será enviado às 
famílias em janeiro/22.

15/02/2022 – Início das aulas do Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano).

LIVRO DE LITERATURA: 
“CADU na festa do caderno”

Contatos para adquirir o livro:
● (51) 99687-5705, com Ana
● carlosaugusto52@gmail.com

Obs.: Se escolher comprar direto com o autor, o livro vem 
autografado e com dedicatória.

LIVRO DE LITERATURA: 
“Um mundo chamado Alfabeto”

Autor: Marco Hailer

Editora Carochinha

● Conforme o término dos materiais individuais, deverá haver a reposição ao longo do ano.

● Trazer no primeiro dia de aula: 01 caderno sem linhas, estojo, tesoura, lápis de cor e lanche.

● Os alunos deverão frequentar o Colégio uniformizados. O uniforme oficial do Colégio pode ser 
adquirido nas seguintes lojas autorizadas:  

○ Loja DN uniformes, situada em frente à Escola, na Rua Mali nº 424 
○ Loja Dudabi - Av. Gomes de Freitas, nº 268.

● Todos os materiais devem ser identificados com o nome do aluno, o ano e a turma, incluindo 
casacos e potes de lanche.


