
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021

Ensino Fundamental - 1º ANO BILÍNGUE

Cia da EscolaCia da Escola
Livraria e Papelaria

e-mail: cia@ciadaescola-rs.com.br
www.livrariaciadaescola.com.br

Av. Protásio Alves, 2493 - Petrópolis - Porto Alegre - RS - ( Ao lado do Colégio Santa Inês)

Condições especiais para compras antecipadas fique atento aos descontos a prazo e à vista.

(51) 3019.1900
(51) 98535.4430

Lista Virtual acesse o Site e App
Entregamos sua lista completa

- Telentrega
 -       

Colégio Santa Inês
Av.  Protásio alves, 2493 - 90410-002 - Porto Alegre - RS
Fone/fax (051) 3331-9111    http://www.santainesrs.com.br

csines@santainesrs.com.br

Site
Cia da Escola

LIVROS:

➢ Matemática: Matemática da minha vida – 1º ano, parte 1 e parte 2 - Autora: Ana Cristina Souza Rangel – Editora:NEEMI

➢ Literatura Língua Inglesa: Waiting is not easy! – Mo Willems – Editora Hyperion DBG (Este livro será utilizado 
apenas no 3º trimestre)

➢ Literatura – Atividades literárias individuais  
- 1ºTrimestre:
- ABC: Curumim já sabe ler! – Bia Hetzel e Silvia Negreiros – Editora Brinque-Book 
- Sabe o que Joana sabe? – Martina Schreiner – Editora Artes e Ofícios – este livro consta na plataforma Elefante Letrado, 
que é utilizado pela escola, não sendo necessário a compra do livro físico.
- 2º trimestre: 
- O Pato Poliglota – Ronaldo Simões Coelho – Editora FTD
- Alfabeto poético dos nomes – Pablo Morenno – Editora Physalis
- 3º trimestre:
- Direitos do pequeno leitor – Patricia Auerbach e Odilon Moraes – Editora Companhia das letrinhas

Materiais individuais guardados dentro da mochila (identificados com o nome do estudante, com letra legível):
01 caderno personalizado – Livraria Cia da Escola
01 estojo simples (não metálico) com: 04 lápis grafite (triangular, fino), 01 borracha branca, 01 apontador
01 tesoura sem ponta
01 tubo de cola bastão(40g) – repor sempre que necessário.
01 régua de 20cm – se em bom estado, pode ser a mesma utilizada no ano anterior.
01 caixa de lápis de cor com 12 cores (identificar com o nome em cada lápis).
01 estojo de canetas hidrocor, ponta grossa, 12 cores (identificar com o nome em cada caneta).
01 pincel atômico (pilot 850) preto ponta arredondada – repor sempre que necessário.
01 guardanapo de pano (estilo americano) para o lanche.
01 toalha pequena para secar as mãos.
01 garrafinha com água (trazer diariamente).

Material de uso coletivo – Este material deverá ser entregue para a professora no primeiro dia de aula presencial.
100 folhas de papel, brancas, tamanho A4 – 210x297mm – 75g/m²
50 folhas de papel desenho A4 (branco) – 180gr
01 pacote de papel color set A4 - 80gr
5 0 folhas de papel desenho A3-120gr
01 rolo de fita parda larga (não plástica) 19mm X 50m 
02 metros de papel contact  transparente (material que permitirá a fácil higienização de produções individuais e coletivas)
01 caixa de cola colorida de 6 unidades 
01 caixa de massa de modelar – 12 cores, à base de cera. 

Material de uso pessoal para a sala de aula (identificado com o nome do aluno, com letra legível) - 
ESTE MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE PARA A PROFESSORA NO PRIMEIRO DIA DE AULA PRESENCIAL:
01 foto 3x4 do estudante - atual e identificada com nome – (físico e/ou virtual)
01 foto atual 10x15 com a família – (físico e/ou virtual)
01 All about me and my projects book – aquisição na Tesouraria da escola
01 quadro em plástico branco, pequeno, com apagador 
01 caneta de quadro branco  
01 “camisetão” de manga longa (usado)  para pintura, ou o avental utilizado no ano anterior.

Continua lista...



Condições de Pagamento:
Descontos de ,  e  na Lista Programada 3 7 10%

Cartões de Crédito x sem juros3
Cheque em até x sem juros ( parcela mínima de R$ 50,00 conf negociação)5
Parcelamentos:

Envie seu orçamento e veja qual melhor
opção de pagamento para você.

Obs: Descontos válidos para compras antecipadas, após o término do período consultar condições.

(51) 9.8535-4430

Estacionamento POA - Rua Barão do Amazonas, 77 
Ao lado do Colégio Santa Inês
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Av. Protásio Alves
Av. Protásio Alves

Paróquia
São Sebastião

Cia da Escola

Centro

Bairro

Nº77

App 
Cia da Escola

Android

01 caixa organizadora de plástico de 4,5L para guardar os seguintes materiais:
01 tubo de cola líquida (45g)
01 pincel chato nº 8 (identificado com o nome)

01 pincel chato nº 12 - (identificado com o nome)

01 caixa de giz de cera, grosso e curto - 12 cores (identificar com o nome em cada giz) 
01 caixa de giz pastel (identificar com o nome em cada giz)
01 caixa de tinta têmpera – conjunto com 6 cores
01 pacote de palitos de picolé coloridos 

*Conforme a necessidade da turma, a professora solicitará, durante o ano, outros materiais de cunho 
artístico e de uso individual, tais como: pastas plásticas finas, rolinho para pintura, argila, caneta permanente, 
tela para pintura e tinta acrílica.

*Materiais não estruturados (carvão, escovas de dentes usadas, tampinhas variadas, sucatas, retalhos de 
tecidos e rendas, miçangas, botões, rolha, papéis de presente usados, coloridos, pedaços de madeira, latas, 
molas em espiral, elementos da natureza como: pedras, folhas, pinhas, conchinhas, areia, sementes, gravetos, 
porongo, penas...) serão solicitados ao longo do ano.

Materiais a combinar com a professora de classe:
ØA professora de cada turma indicará, em alguma reunião, uma lista com livros e jogos pedagógicos 
necessários em cada turma.

Recomendações:
➢ Identificar todo o material escolar (de uso individual) e nomear internamente as peças do uniforme do (a) estudante 
com letra legível;
➢S eria interessante que a identificação (nome da criança) em livros, caderno, agenda e pastas, fosse escrita com letras 
maiúsculas, pois é solicitado o auxílio dos estudantes para a entrega destes materiais, como um meio de incentivo 
à leitura, no início do ano letivo;
➢A  mochila deve ser com alças. Observar o tamanho da mochila, pois deve ser adequado, para transportar os materiais 
de uso individual.
➢O  estojo deve ser simples, pequeno, com o material básico solicitado.
➢N ão há licença para uso de outros materiais que apresentem riscos de acidentes, tampouco outros elementos que 
provoquem dispersão da tarefa.

Material de uso pessoal para a sala de aula (identificado com o nome do aluno, com letra legível) - 
ESTE MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE PARA A PROFESSORA NO PRIMEIRO DIA DE AULA PRESENCIAL:

Este material poderá ser encontrado nos endereços a seguir ou em outras livrarias.

 - ØCIA DA ESCOLA Livraria e Papelaria “A Sua Livraria para o volta às aulas 2021” 
Av. Protásio Alves, 2493 - Fone (51) 3019-1900 / 3019-9099 - Nas dependências do Colégio Santa Inês.

www.livrariaciadaescola.com.br / e-mail:  cia@ciadaescola-rs.com.br / WhatsApp (51) 98535-4430
ØCERVO LIVRARIA & PAPELARIA
* Barão do Amazonas, 985 - Fone: 33391611

ØTOP SUL – (UNIFORMES)
Rua: Vicente da Fontoura, 2214 - Santa Cecília – Fone (51) 3333-3131/ 3019-2387 (TELENTREGA)
www.topsuluniformes.com.br / topsuluniformes@hotmail.com
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