LISTA DE MATERIAIS – YEAR 1/2022
ENVIAR NA MOCHILA NO 1º. DIA DE AULA

❑.1 pasta de elástico do CSA–Maple Bear para envio de atividades para casa
❑.1 caderno universitário vermelho com 48 folhas cada (folhas simples, não-espiralado, não-decorado e
sem picotes para destaque)
❑ 1 pasta zip bag 260 x 180 mm
❑.2 gibis (não retornáveis)
❑ 30 sacos plásticos (grossos) tam. A4
❑.1 estojo simples com 3 repartições contendo:
❑ 2 lápis grafite triangular (sem enfeites e não é permitido lapiseira)
❑.1 apontador com depósito (simples, sem enfeites)
❑ 1 borracha (simples, sem enfeites)
❑ 1 tesoura escolar sem ponta
❑ 1 colas bastão (10g)
❑ 1 caixa de lápis de cor (12 cores)
❑ 1 estojo de canetas hidrocor tipo Pilot (12 cores)
* Enviar todos os itens identificados e repor sempre que necessário.
Compra Material Maple Bear – SLM
Ano letivo 2022

❑ SLM+ Pack Year 1 2022 - https://www.maplebearstore.com.br/o-que-sao-slms
LIVROS (CURRÍCULO EM LÍNGUA INGLESA)

❑ Math Makes Sense 1 (consumível)
Addison Wesley/Pearson - Education Canada - ISBN 9780321115362




Book Club
2 títulos literários em Inglês, conforme indicação da Coordenação Pedagógica
Alunos novos: Aguardar contato da Coordenação do segmento
Alunos matriculados até 2021: Consultar orientações a serem enviadas por e-mail
LIVROS (CURRÍCULO EM LÍNGUA PORTUGUESA)

- Paradidáticos:
❑ “Brincando de Ler – Dicionário Ilustrado Houaiss” (Editora Moderna) - ISBN 9788516103538
 1º semestre:
❑ “Crianças como você” (Barnabas e A. Kindersley)/Ática - ISBN 9788508192939
❑ “Escolas como a sua” (Penny Smith e Zahavit Shalev)/Ática - ISBN 9788508192922
❑ “O grande e maravilhoso livro das famílias” (Asquith, Ros e Hoffman Mary)/SM - ISBN 9788576756217
❑.“Personagens encantados” volume 1 (Bellinghausen, Ingrid Biesemeyer)/DCL – ISBN 9788573389296
 2º semestre:
❑ “Lico e Leco: Profissões” (Havukainen, Aino; Taivonem Sami)/Panda Books – ISBN 9788578882839
❑ “Meu primeiro livro de contos de fadas” (Hoffman, Mary)/Cia..das..Letrinhas.-.ISBN 9788574061870



Roda de Leitura
2 títulos literários em Português, conforme indicação da Coordenação Pedagógica
Alunos novos: Aguardar contato da Coordenação do segmento



Alunos matriculados até 2021: Consultar orientações a serem enviadas por e-mail
ARTS – USO INDIVIDUAL
TODOS OS ITENS COM NOME COMPLETO

❑ 1 sacobag de Arts – Maple Bear – contendo:
❑ 1 avental de Arts – Maple Bear
❑ 1 tela para pintura 20x30
❑ 1 caixa de giz pastel a óleo -12 cores
❑ 1 caixa de têmpera guache - 6 cores
❑ 1 caixa de cola colorida - 6 cores
❑ 1 pincel p/ pintura com guache ref. 266 nº 12
❑.1 pacote de etiqueta para codificação 12 mm (qualquer cor)
ARTS – USO COLETIVO

❑ 1 bloco de desenho (tipo Canson) 140g – A3
❑ 1 bloco de desenho (tipo Canson) 180g – A4
❑ 1 cola líquida (225g)
❑ 3 folhas papel cartão – cores variadas
❑ 3 folhas papel color set – cores variadas
❑ 15 folhas de polaseal plástico A4 220X307
❑ 1 bloco de papel criativo A4 (50 f.)
❑ 1 pacote com 100 fl. de papel sulfite colorido
❑ 1 pacote com 100 fl. de papel sulfite branco
❑ 1 rolo de barbante colorido (qualquer cor)
❑ 1 pote de massa de modelar (500 g)
MUSIC

❑ 1 caderno amarelo capa dura pequeno brochura 48 folhas (a ser utilizado durante os anos do Ensino
Fundamental I)

Importante:
Todo o material é de aquisição obrigatória. Entregar na escola em 21/01, das 8h30 às 11h30 e das 13h
às 17h – na unidade Pedreira de Freitas;
- 01 sacola com nome completo do aluno e série contendo os materiais de artes (que são de uso
coletivo).
* enviar demais materiais de uso pessoal na mochila, no 1º. dia de aula.
Obs: Os materiais não serão recebidos no dia da reunião de pais.
Reunião de Pais – Year 1 (período regular): 29/01/22 – Sábado – 10h.
Reunião Semi/Full Time: 28/01/22 – sexta-feira - 18h00.
Todas as reuniões acontecerão na unidade da Rua Antônio de Barros, 2319.
Divulgação das listas de turmas: 14/01/2022
Dias de Estendido: Segunda-feira – Y1 A/C
- Quarta-feira - Y1 B

Início das aulas: 31/01/2022

Guia de Fornecedores 2022
As indicações para compra de uniforme, materiais CSA e materiais 2022 estão disponíveis no link:
https://www.colegiosantaamalia.com.br/unidade-tatuape/secretaria-tatuape/
Rua Professor Pedreira de Freitas, 981 – Tatuapé - Telefone: 2942-7464
Rua Antônio de Barros, 2319 – Tatuapé – Telefone: 2322-4050
www.colegiosantaamalia.com.br - csa@colegiosantaamalia.com.br
www.facebook.com/colegiosantaamaliatatuape - Instagram: @colegiosantaamaliatatuape
LIGA SOLIDÁRIA - www.ligasolidaria.org.br

