
                          

 

 

1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL - 2023 

 

 

 

 

Livro: Projeto Presente Língua Portuguesa (1º ano) 

Autoras: Débora Vaz, Elody Nunes Moraes e Rosângela Veliago.  

Editora Moderna -  ISBN 9788516119270 

 

 

Livro: Projeto Presente Matemática (1º ano) 

Autores: Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis 

Editora Moderna - ISBN 9788516119874 

 
 

 

Livro: Projeto Presente História e Geografia (1º ano) 

Autores; Cíntia Nigro, Neuza Guelli, Ricardo Dreguer e Cássia Marconi..  

Editora Moderna - ISBN 9788516114282 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Os materiais didáticos das disciplinas de Ensino Religioso, Arte, Música e atividades complementares serão elaborados pela 

equipe pedagógica.  

Taxa - R$ 35,00. Será enviado boleto bancário com vencimento para março/2023. 

 

CURRÍCULO BILÍNGUE 

Be Bilingual 

 

O material de inglês deverá ser adquirido acessando a Loja Online da Be-Bilingual Education em 

https://loja.beducation.com.br/, a partir de 20 de novembro, seguindo as instruções contidas no tutorial que 

acompanha esta lista. O número do cupom de compras é  7DYNNFB7. 
 

Material escolar: 

 01 estojo escolar para aula com zíper (com repartições): 

 02 apontadores com depósito 

 03 borrachas 

 06 lápis grafite nº 2  

 01 caneta marca-texto amarela 

 01 régua (15 cm)  

 01 caixa de lápis de cor fino – 24 cores (Sugestão: Faber Castell)  

 01 cola em bastão – 20g (Sugestão: PRITT)  

 01 tubo de cola líquida - 110g (Sugestão: Tenaz) 

 01 tesoura pequena sem ponta com nome gravado (Sugestão: MUNDIAL - PONTO VERMELHO)  

ATENÇÃO: Os livros acima relacionados deverão ser adquiridos em 

https://payment.modernacompartilha.com.br/br/comp/version2/inicio 
Serão entregues no colégio mediante apresentação de voucher de compra. 

O período de entrega será divulgado nas redes sociais do colégio. 



                          

 

 

OBSERVAÇÃO (lápis, borracha e apontador, deixar somente UM no estojo. Os outros ficarão em casa para serem repostos pela 

família, quando necessário.) 

 01 estojo escolar para Arte com zíper (com repartições): 

 01 caneta hidrográfica preta, com ponta grossa 

01 caixa de giz de cera – 12 cores 

01 caixa de canetinhas hidrográfica – 12 cores ponta fina (sugestão: Faber Castell)  

01 caixa de canetinhas hidrográfica – 12 cores ponta grossa (sugestão: Faber Castell ou PILOT)  

01 tela 30x30 

01 caderno universitário brochura, capa dura e costurado 96 folhas (sugestão: FORONI ou TILIBRA)  

02 pastas plásticas com trilho (TRANSPARENTE AMARELA) 

02 pastas plásticas com trilho (TRANSPARENTE INCOLOR) 

01 pasta plástica com trilho (TRANSPARENTE AZUL) 

02 gibis infantis 

01 revista Picolé - Fácil  

02 caixas de massinha de modelar – 12 cores (sugestão: ACRILEX)  

01 pote transparente para guardar a massinha  

05 sacos plásticos ZIP – 10x15cm  

01 pacote de separador de páginas colorido post-it 

01 folha de papel lixa d’água fina 

01 folha de papel camurça preta 

3 envelopes 162mm x 229mm (Sugestão de cores: azul marinho, off ou vermelho) 

2 sacos plásticos de celofane tamanho A4 (gramatura 006) 

2 sacos plásticos de celofane tamanho A3  (gramatura 006) 

 

OBSERVAÇÃO (Quanto às pastas com trilho, enviar somente 3 no 1º dia de aula, as demais ficarão em casa para serem repostas 

conforme solicitação da tutora; O mesmo procedimento será com a massinha, enviar apenas 1 caixinha no 1º dia de aula e a 

outra quando a tutora solicitar). 

 

Os alunos precisarão de mochila de rodinhas para carregar seu material de uso diário, lancheira para o lanche e uma garrafinha 

térmica para água. Sugerimos mochila de rodinhas com bolso lateral para a garrafinha térmica.

Horário normal  

Turno da manhã: das 7h30 às 11h50. 

Turno da tarde: das 13h10 às 17h30. 

O início do ano letivo será em 26/01/2023 quinta-feira.  

Até o dia 02 de fevereiro, os alunos do 1º ano, na hora da saída, esperarão por seu responsável no pátio da educação infantil, 

com seus respectivos tutores. A partir de 03 de fevereiro, os alunos sairão pelos respectivos portões. 

REUNIÃO DE PAIS: (coletiva) -  24/01/2023 – terça-feira - 19h30: Apresentação da Equipe e aspectos 

organizacionais. Para que nossa atenção seja completa, pedimos, cordialmente, que não tragam seus filhos. 

 

Com o intuito de disponibilizar o material escolar com o menor preço do mercado, a escola firmou uma parceria com a 
empresa Saber em Movimento. https://saberemmovimento.com.br/escola/casj/.  
E tem desconto EXTRA para os pais do Colégio! 

https://saberemmovimento.com.br/escola/casj/

