
 

 

MATERIAL ESCOLAR - 1º ANO - FUNDAMENTAL I - 2021 
 

1. MATERIAL QUE FICA NO COLÉGIO - Entregar estes materiais no primeiro dia de aula          
              02 Folhas de Papel de seda        
                01 Bloco de papel colorido criativo 32fls - 325x235mm                       

01 Bloco de papel desenho 140g/m², A4 210x297mm (creme ou branco) 
01 Folha de E.V.A (qualquer cor) 
02 Peças de fita de cetim 22mm (qualquer cor)                                                                    
01 Gibi (em bom estado)                                                                                                                                                                                                   

                01 Caixa de massa de modelar (12 cores)                                                                         
01 Caixa de giz de cera   

                                                                                        
2. MATERIAL DE USO PESSOAL – Trazer no primeiro dia de aula  

01 Caixa de lápis de cor (12 cores)                                                                      01 Apontador 
01 Tesoura pequena sem ponta*                                                                          03 Lápis pretos                                                              
01 Material dourado individual – 62 peças*                                                     01 Estojo escolar 
01 Pasta de plástico grande, fina, com elástico*                                              01 Régua de 20 cm                                                                     
01 Pasta catálogo com 75 plásticos grossos, 240mmx320mm*                 02 Colas bastão 40g* 
01 Caderno brochura universitário 48 fls 200x275mm                                01 Borracha branca 
01 Caderno meia pauta de 40 folhas (Folha grossa - Frente e Verso)* 

              01 Caixa de Massa de modelar.   
              01 Garrafa para água (Para uso em sala, deve ser pequena e permanecer na mochila)   

01 Livro de Caligrafia: Caligrafia 1, Coleção Eu gosto mais, autoras Yara Najman e Vera Calabria 
                                                                       Ed. FTD, 2015, Ensino Fundamental. 

 

  3. LIVROS DE LITERATURA: Serão solicitados ao longo do ano conforme as datas de utilização.                                          

 

IMPORTANTE 
 

 O nome do(a)  aluno(a) deve ser marcado em todo o uniforme e outros materiais para facilitar a identificação. 
 Os materiais assinalados com (*) ficarão na sala de aula e devem conter etiqueta com o nome do(a) aluno(a). 
 Não será permitido o uso de caderno espiral e lapiseira. 
 Evitar mochilas pesadas e com rodinhas. 
 É necessário que o(a) aluno(a) tenha material em casa para realizar atividades de deveres: (lápis de cor, cola, tesoura, 

apontador, etc.). 
 O uniforme deverá ser adquirido nas Lojas Autorizadas abaixo:  

             Andra Confecções - Rua Esteves Júnior, 748 A – Centro- Fone: 3224-9179  
             Perfeitinhos – Rua Felipe Schmidt, 515 Shopping Pórtico Loja 210 –Centro- Fone: 3206-6025 

 

 
 
 

 

 

 
 

             
 
 
 

 

“É vedada a reprodução da logomarca do CSC em qualquer material, vestimenta ou uniforme sem prévia e formal 
autorização por escrito, respeitando a Lei de Direitos Autorais nº 9.610, de 1998 e demais legislações aplicáveis”. 

 

 

MATERIAL ESCOLAR E INÍCIO DAS AULAS NO ANO LETIVO DE 2021: 22 de Fevereiro 
 

 A lista do material escolar também estará disponível no site do CSC na aba “Lista de Material Alunos 
Novos”.  

 O Livro Integrado Positivo será entregue ao estudante nos primeiros dias de aula. 
 

            HORÁRIO DE AULA: Período Matutino:     07h50 às 11h50    
                                                      Período Vespertino: 13h30 às 17h30  
 


