LISTA DE MATERIAL – 2021
Ensino Fundamental I – 1º Ano
ORIENTAÇÕES GERAIS
 O uso dos uniformes é OBRIGATÓRIO desde o 1º dia de aula e em atividade extraclasse.
 Todo o material individual (inclusive os lápis) deverá ser identificado com o nome da criança, série/ano e
turma.
 Solicitamos que os senhores Pais/Responsáveis sejam criteriosos em relação à qualidade e durabilidade
dos materiais escolares.
 É proibido o uso de estilete e corretivo líquido na escola.
 O material deverá ser entregue na escola, somente para a professora, dia 22/01/2021 (6ª feira), no horário
em que a criança está matriculada.
 Iniciaremos as aulas dia 25/01/2021.
NÃO RECEBEREMOS MATERIAL ESCOLAR NO PRIMEIRO DIA DE AULA.







UNIFORME ESCOLAR
(Adquirir preferencialmente o novo modelo ESB - Escola Salesiana Brasília)
Camiseta branca com a logo do colégio (regata, manga curta, manga longa).
Bermuda azul da RSE (helanca, tactel, microfibra).
Calça azul da RSE (helanca, tactel, moleton, microfibra).
Agasalho azul da RSE (tactel, moleton, microfibra) / jaquetão azul da RSE (microfibra).
Calçado: tênis (obrigatório).

Observação:
1) Bordar o nome e sobrenome do aluno nos uniformes.
LOCAIS AUTORIZADOS PARA VENDA DE MATERIAL ESCOLAR E UNIFORME
Livraria Leitura do Pátio Brasil Shopping; Livraria SBS (Língua Estrangeira); Casa do Colegial 509 Sul;
Site: www.lojapluriforme.com.br (Uniformes).
MATERIAL DIDÁTICO

LIVROS DIDÁTICOS EDITORA EDEBÊ: (Venda somente no site www.loja.edebe.com.br)
1º ANO EF – KIT BÁSICO – COLEÇÃO NAUTAS
PARADIDÁTICOS EDITORA EDEBÊ: (Venda somente no site www.loja.edebe.com.br)
 Os chapéus mágicos de Babi. Edna Ande / Sueli Lemos. Coleção Arte e imaginação. Editora Edebê.
 Viva o amor: aprendendo com Niki. Edna Ande / Sueli Lemos. Coleção Arte e imaginação. Editora Edebê.
LIVROS DE OUTRAS EDITORAS:
 Inglês – ISBN 9780994392138 BRIGHT IDEAS STARTER ESCOLA SALESIANA BRASILIA EF1 1º ANO
PK (Oxford).
LIVROS LITERÁRIOS:
(ENTREGAR JUNTO COM O MATERIAL ESCOLAR)

Os títulos dos três livros literários utilizados no Projeto Literário serão enviados via e-mail pela
secretaria da escola, pois são títulos diferentes para cada aluno.

OUTROS






Agenda Escolar Salesiana (fornecida pela escola).
01 mochila escolar com uma troca de roupa completa (onde possa ser guardado o material
diário e que a própria criança possa transportar – acompanha a criança todos os dias).
01 lancheira.
01 toalhinha de mão com o nome do aluno (deverá ficar dentro da lancheira).
01 garrafinha para água (com o nome da criança - deverá ficar dentro da lancheira).

Escola Salesiana Brasília
SHIGS Quadra 702, Blocos A e C, Asa Sul, Brasília/DF.
Telefones: (61)3224-5315 e 2195-2650
bsb.escolasalesiana.com.br

MATERIAIS INDIVIDUAIS (Identificar com o nome completo do estudante)
01 brinquedo pedagógico de acordo com o nível de escolaridade da criança (alfabeto móvel, dominó
silábico, dominó de palavras etc).
03 cadernos brochurão, pautado - 96 fls.
01 caderno espiral meia pauta (240 mm x 190 mm) – 40 fls ( Inglês).
05 unidades malote cristal com zíper formato 175 mm x 125 mm .
03 pastas de plástico com grampo (vermelhas).
01 pasta de polionda com elástico – 2 cm.
01 pasta de polionda com elástico – 5 cm.
01 envelope plástico com botão para o Projeto Literário.
02 palavras cruzadas / caça palavras picolé – nível fácil.
01 pasta catálogo– com 30 plásticos grossos (Arte).












01 estojo individual contendo:
 01 apontador com depósito.
 02 borrachas macias.
 05 lápis grafite (Solicitamos não utilizar lapiseira).
 01 tesoura de ponta arredondada com o nome da criança gravado.
 02 colas bastão.
 01 caixa de lápis de cor (24 cores).
 01 caixa de caneta hidrocor de ponta grossa (de boa qualidade).
A conferência do material que compõe o estojo individual é de responsabilidade da família, bem
como a reposição desse material durante o ano letivo, de acordo com a necessidade de cada
estudante.
01 caixa matemática - Os estudantes deverão trazer uma caixa plástica, média de 3 litros
aproximadamente, contendo:
 100 palitos de picolé (colorido).
 25 unidades de elástico – tipo liguinha.
 01 calculadora simples.
 01 relógio pequeno de ponteiros sem vidro (pode ou não estar funcionando).
 01 fita métrica.
 01 conjunto de material dourado de madeira (individual), contendo as peças de unidades, dezenas e
centenas, armazenadas em um saquinho tipo TNT.
 02 dados com cores e tamanhos diferentes.
 Vários “cacarecos” (objetos pequenos que possam ser manuseados com facilidade: tampinhas plásticas,
lacres de refrigerante, peças de jogos, entre outros).
 Várias cédulas de dinheiro (destacadas) e moedas sem valor.
 20 Botões (cor e tamanho variados).
MATERIAIS PARA ATIVIDADES ARTÍSTICAS (Identificar com o nome completo do estudante)




















01 caixa de big giz de cera com 12 unidades.
01 fita durex colorida.
01 pacote de areia colorida.
01 tubo de cola branca 90 gr (de boa qualidade).
01 bloco colorido A3 120g.
01 bloco criativo Romitec A4.
01 bloco de canson A4 branco.
01 bloco textura visual 2 - 7 cores.
01 caixa tinta guache com 6 cores.
01 caixa de cola colorida com 6 cores.
01 pote de tinta acrílica brilhante 250 ml (escolher a cor).
01 pincel chato para pintura nº 08.
01 batedor de espuma.
01 pote 500 g de massa de modelar.
01 pacote de etiqueta de bolinha autoadesiva.
02 revistas destinadas ao público infantil (para pesquisa e recorte).
02 gibis infantis.
01 tela 20 x 30.
01 Camisa tamanho grande para o estudante utilizar nas aulas que envolverem o uso de tintas.


Materiais para atividades específicas serão solicitados ao longo do ano.

