ORIENTAÇÕES GERAIS
Os materiais de uso individual deverão ser entregues diretamente às assistentes no
período de 25 a 31 de janeiro, das 8h às 10h30, no refeitório infantil. Não aceitaremos o
material no 1º dia de aula. Todo o material será rigorosamente conferido na presença do
responsável.
Cadernos deverão vir encapados com plástico autocolante na cor azul e etiquetados com
o nome completo e o ano do(a) aluno(a). Os livros literários deverão ser encapados com
plástico autocolante trasparente.
Os materiais que não atenderem a todos critérios listados serão devolvidos.

MATERIAL DE USO PERSONALIZADO
•
•
•

01
01
01
•
•
•
•
•
•
•
•

lancheira e uma toalhinha para forrar a mesa
mochila
estojo contendo:
06 lápis pretos nº 02
03 borrachas
02 apontadores com depósito
01 caixa de lápis de cor
01 tesoura sem ponta
01 cola bastão
01 cola líquida pequena
Kit de higiene (escova dental, pasta de dente e fio dental)

*Todos os materiais citados acima deverão ser repostos pela família ao longo do ano,
sempre que houver necessidade.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 pasta transparente azul com elástico – ficará na mochila para levar e trazer os
exercícios de casa
01 pasta-catálogo com 100 plásticos grossos (devidamente identificada)
01 caderno brochurão com pauta 96 folhas (capa dura/ grande/ azul)
01 caderno quadriculado (1cm X 1cm) espiral com 96 folhas (capa dura/ grande/ azul
ou encapado com plástico azul) - Matemática
02 cadernos meia-pauta espiral com 40 folhas (capa dura)
01 cartão telado 30 x 40 cm
03 pastas plásticas, transparentes e azuis (com grampo)
01 régua de 30cm - TRANSPARENTE
01 flauta doce (instrumento musical – não pode ser de brinquedo)
01 saquinho de letras emborrachadas
01 saquinho de números emborrachados
01 jogo pedagógico – Sugestões:
jogo de leitura (letras, vogais, sílabas, palavras, alfabeto)
pote ou balde de brinquedo com blocos de montagem
quebra-cabeça de papelão grosso (ver faixa etária)
jogo de trilha ou percurso
jogo pega-varetas
dominó (cores, formas, quantidades, animais, personagens, numerais, profissões,
letras)
jogo de memória (animais, personagens, profissões, letras)
jogo de estratégia (ver faixa etária)
jogo de carimbo (letras)

LIVROS DIDÁTICOS
INGLÊS
1. SUPER MINDS 1 – STUDENT’S BOOK
Editora Cambridge
ISBN: 9780521148559

INGLÊS
2. SUPER MINDS 1 – WORKBOOK
Editora Cambridge
ISBN: 9780521148573

INGLÊS
3. WE LOVE TOYS
Editora Macmillan
ISBN: 9780230443655

PORTUGUÊS
4. BURITI – PORTUGUÊS – 1º ANO
Edições Educativas da Editora Moderna
Edição: 4
ISBN: 9788516106379

MATEMÁTICA
5. PRESENTE - MATEMÁTICA - 1º ANO
Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis, Estela Milani
Editora Moderna
Edição: 4
ISBN: 9788516097554

LIVROS DIDÁTICOS
MÚSICA
6. TRILHA DA MÚSICA – VOL 1
Cecília Cavalieri França
Editora Fino Traço
ISBN: 858054050X
ISBN13 :9788580540505

MÚSICA
7. RECEITA DE FELICIDADE - MÚSICA EM FAMÍLIA
Paula Santisteban e Eduardo Bologna
ISBN: 9788567937038
(venda exclusiva no Colégio Seriös)

LITERÁRIO
8. KIT DO TERRITÓRIO DA LEITURA
Editora Moderna
(venda exclusiva no Colégio Seriös)

OBSERVAÇÃO
Os três livros do projeto literário Jonas Ribeiro serão
solicitados em março de 2018, quando realizaremos a Feira
Literária.

UNIFORME
Uniforme do Colégio no modelo do Ensino Fundamental I, meias brancas e tênis. É
obrigatório o uso de short ou legging por baixo dos vestidos.
•
•
•

01 avental de Artes do Colégio Seriös
01 avental de Gastronomia do Colégio Seriös
01 bandana de Gastronomia do Colégio Seriös

Observação:
Todo o material e uniformes estão disponíveis para compra na loja Seriös Store em
condições especiais de pagamento.

Fone: (61) 3049-8800
www.colegioserios.com.br

