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LISTA DE MATERIAIS E DE LIVROS 2021

1º ANO

ENSINO FUNDAMENTAL

I. MATERIAL DIDÁTICO DE USO COLETIVO
Prazo de entrega: 12 de janeiro de 2021 (manhã: 7h30 as 11h30; tarde: 13h20 as 17h30) seguindo o protocolo de
distanciamento, o uso de máscara e apenas 1 pessoa responsável pelo(a) aluno(a).
• 2 (duas) resmas de papel A4 para o material didático produzido pela Escola.
• 6 (seis) envelopes tamanho 41cm x 31cm, que serão usados na devolução das avaliações do(a) aluno(a), durante o
ano letivo de 2021. Pede-se não identificá-los com o nome do(a) aluno(a);
• 3 metros de papel adesivo espelhado;
• 5 (cinco) lápis com borracha (de boa qualidade para ter durabilidade);
• 2 (dois) tubos de cola tamanho médio (90g), para atividades variadas;
• 1 (um) tubo de cola para isopor;
• 1 (um) estojo de hidrocor (com 12 unidades), para ilustrar atividades;
• 1 (uma) tesoura sem ponta (deve permanecer na Escola devido ao risco da criança transportar esse objeto);
• 1 (um) pacote de papel sulfite branco (200 folhas) 60G/A4, para atividades artísticas;
• Material de contagem: 10 botões, 10 minibrinquedos (lembrancinhas), 10 tampas de garrafa, 10 pompons, 20 contas
grandes, 1 dado, 2 pacotes de cédulas (dinheirinho), 2 (duas) cartelas de adesivo 3D, 10 bolas de gude ou pedra de
aquário;
• 1 bloco de papel textura visual - 7 cores - 180 g/m2;
• 5 folhas de E.V.A com textura ou glitter;
• 1 bloco de papel mágico (210 mm x 297 mm) 5 folhas;
• 1 (um) bloco de papel quadriculado A4 - 30 folhas - 63g.
II. MATERIAL DE ENCADERNAÇÃO
• 4 (quatro) pastas-envelope “VAI E VEM” (tamanho ofício), para colecionar os trabalhos das crianças que serão entregues
aos pais periodicamente.
III. MATERIAL DE USO INDIVIDUAL, QUE DEVE SER MANTIDO NA MOCHILA
• 1 (um) estojo completo com lápis de cor, lápis, borracha, apontador e uma cola bastão. O estojo será para uso diário
do(a) aluno(a) e deve ser simples, de plástico ou tecido, para evitar distrações na hora da aula. A família
deverá identificar o estojo com os dois primeiros nomes do aluno;
• 1 (um) caderno tipo universitário – formato 203 mm x 278 mm – brochura capa dura colorida ou com ilustrações da
preferência da criança (96 folhas), para atividades de classe e de casa;
IV. MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES
• Para melhor controle e organização, o material individual deverá ser entregue devidamente identificado com o nome
completo do(a) aluno(a), bem como o ano e o turno de estudo;
• Os livros deverão ser encapados com plástico transparente e etiquetados com os dados do(a) aluno(a) (nome
completo, o ano e o turno de estudo);
• Os livros deverão ser entregues no primeiro dia de aula.
V. DATA DE INÍCIO E HORÁRIO DAS AULAS
• Dia 18 de janeiro de 2021 - 1º grupo
• Dia 19 de janeiro de 2021 - 2º grupo

A listagem dos grupos será divulgada no dia da entrega
do material, 12 de janeiro.

CENTRO
• Turno manhã: Turmas A, B, C e D - Prédio Sede - Entrada e saída pela Rua Gabriel Ferreira - 7h as 11h40.
• Turno manhã: Turmas E, F, G - Prédio Vaticano - Entrada e saída pela Rua Gabriel Ferreira - 7h as 11h40.
• Turno tarde: Turmas H, I e J - Prédio Sede - Entrada e saída pela Rua Gabriel Ferreira - 13h20 as 17h30.
LESTE
• Turno manhã: Entrada e saída pela Rua Senador Cândido Ferraz - 7h as 11h40.
• Turno tarde: Entrada e saída pela Rua Senador Cândido Ferraz - 13h20 as 17h30.

Obs.: O protocolo de chegada e de saída será divulgado no site da escola: www.dombarreto.g12.br.
#idbcontraocoronavirus
• Utilizar fardamento completo.
• Trazer material completo.
DFOR • CA

VI. RELAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS

PORTUGUÊS

• Como escrever um livro
- Atividades divertidas
para despertar o autor
que existe em você.
Editora: Publifolhinha.

ESTUDOS INTEGRADOS

• Produção de Texto Marcha Criança.
Edição renovada.
Autores: Antônio
Barreto - Graça Sette Ivone Ribeiro - Márcia
Travalha - Nara Bital
Editora: Scipione.

• INGLÊS
Material entregue pela Escola.

•

PORTA ABERTA
– História e
Geografia – 1 o
Ano – Edição
Renovada.
Autora: Mirna Lima
Editora: FTD

• LIV – Laboratório Inteligência de Vida
Em 2021, continuaremos as atividades
para o desenvolvimento das habilidades
socioemocionais com os alunos, de acordo
com o disposto na Base Nacional Comum
Curricular.
Posto de Venda: Livraria Anchieta.

MATEMÁTICA
FAÇA MATEMÁTICA
- SABER - 1º Ano:
Edição renovada.
São Paulo.
Autores: Kátia Cristina
Stocco Smole, Maria
Ignez de Souza Vieira
Diniz, Vlademir Marim.
Editora FTD, 2020.

CIÊNCIAS E MATEMÁTICA
• LABORATÓRIO VIRTUAL - THE LAB
www.thelabedu.com/assineidb

PROJETO ÁPIS
(MATEMÁTICA) - 1º
Ano. Edição renovada.
Autor: Luiz Roberto Dante
Editora Ática
Acompanha Caderno
de Atividades e Ápis
Divertido

PROJETO DE LEITURA
• LEITURAS COMPLEMENTARES – ATENÇÃO: ESCOLHA BEM O QUE ACHA IMPORTANTE PARA
SEU(SUA) FILHO(A) LER. (Estes livros farão parte da biblioteca da sala de aula e do Projeto de
Leitura que acontecerá o ano todo).
• 3 (três) livros de literatura - escolher editoras diferentes para favorecer a diversidade de opções.
• 2 (dois) Gibis
SUGESTÃO: Fazer assinatura da Revista Ciência Hoje das Crianças.
VII. UNIFORME ESCOLAR PARA USO DIÁRIO
(De acordo com a cláusula IV do Contrato de Prestação de Serviços)
• Camisa de malha com o logotipo da Escola (desenho da Bandeira Nacional
na manga esquerda);
• Calça comprida de tecido Santista azul;
• Tênis e meias brancos (não aceitamos solados coloridos e tênis bicolor ou
cadarços coloridos);
• 1 (um) kit cm 3 (três) máscaras idetificadas com o nome do aluno
(permanente);

Uniforme para uso diário

• Garrafinha de água identificada com o nome do aluno (para uso indivdual).
OBSERVAÇÕES:
• Exige-se o uso diário da farda, a partir do 1o dia de aula;
• Não serão aceitos modelos de calça ou de camisa fora do padrão estabelecido
pela Escola;
• A aquisição do agasalho é opcional. Caso seja adquirido, deverá ser na cor
branca, com o logotipo da Escola;
• Não será permitido o uso de sandálias, sapatilhas ou outro calçado com o

Uniforme para Educação Física

fardamento.
VIII. UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Especificação:
• Camisa de malha (para ambos os sexos), com logotipo da Escola e desenho da
Bandeira Nacional;
• Short - Para os meninos: na cor branca, com listras azuis nas laterais. Para
as meninas: short-saia de helanca azul, com viés branco na ponta, 5cm acima
do joelho.

Neste período inicial de ano letivo,
as aulas de Educação Física serão
on-line. Portanto,
a aquisição deste
fardamento não é
obrigatória.

Observações:
• Tênis totalmente brancos, sem quaisquer listras ou solados coloridos (com cadarço, se a
criança já souber amarrar; caso contrário, deverá ser com velcro);
• Os modelos dos uniformes encontram-se à disposição na Escola.
Sugerimos que os alunos tragam, diariamente, um kit contendo:
• Embalagem para máscaras limpas e outra para máscaras sujas;
• Álcool em gel 70% ou álcool em spray ;
• Talheres individuais (para o lanche ou para o almoço (se fizerem) na Escola);
• Saco para descarte das embalagens após o lanche;
• Face shield ou óculos de proteção, como sugestão para maior proteção.

