
 

 

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR  2022 
1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I (6 ANOS) 
Início do ano letivo: 01 de fevereiro de 2022 

 
 01 caderno tipo brochurão 60 folhas sem pauta encapado 
 01 caderno brochurão Alibombom com pauta - 60 folhas numeradas para leituras (encapado) 
 01 estojo contendo: 04 lápis de escrever nº2, 03 borrachas macias, 01 apontador com depósito, 01 caixa de lápis de cor 

grande e 01 régua de 30 cm. 
 01 pasta de arquivo azul, com elástico 
 01 pasta de arquivo verde, com elástico 
 01 pasta de arquivo polipropileno transparente para o projeto “Matemágica” 
 01 tesoura com pontas arredondadas (com o nome do aluno gravado) 
 01 pincel para pintura nº. 12 
 01 caixa de camisa encapada 
 01 caixa de gizão – grande com 12 unidades 
 01 mochila  
 01 tubo de cola (90 g) 
 02 envelopes pardos (grande) 
 03 revistas em quadrinhos (turma da Mônica) 
 01 pote de massa de modelar (grande)  
 01 jogo de canetas hidrocor 
 01 kit contendo 6 potes de tinta guache de 15ml cada 
 02 folhas de E.V.A. (01 com brilho e 01 sem brilho). 
 01 pacote de papel creative papers lumi 
 01 pacote de papel colorset colorido 
 500 folhas de papel A4. 
 05 pratinhos de papelão  
 01 pacote de palitos de picolé 
 01 cola gliter 
 01 metro de TNT azul 

 
Obs.: Os materiais que forem necessários para atividades extras (artes, experimentos, maquetes e outros) serão 
solicitados durante o ano. 

AQUISIÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS (SAS – SISTEMA ARI DE SÁ) 
 

Rua Padre Jacinto, 109 – Matriz – (atrás do Colégio Piedade). Tel.: 99814-8568. 
 

 Os livros devem ser etiquetados com o nome do aluno, preferencialmente na capa. 
 
 

AQUISIÇÃO DO UNIFORME: 
 

Eu e Nice – Rua Benedito Quintino, 391 – Centro. Tel.: (31) 3731-5494. 
 

Rosângela e Renato – Ouro Preto-MG. Tel.: (31) 3551-7646 e 98881-7646. 
 

Confecções Nave – Ouro Branco-MG. Tel.: (31) 3742-1995 / (31) 97310-5293. 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: 
 

 O material deve ser etiquetado com o nome e a série do aluno e os cadernos encapados. 

 Entregar o material no primeiro dia de aula. 

 O Sistema Ari de Sá (SAS) é de utilização obrigatória e deve ser adquirido anual e individualmente, uma vez que o 

acesso aos recursos da plataforma (livros eletrônicos, videoaulas, transmissão de aula ao vivo, atividades, listas de 

exercícios e diferentes instrumentos de avaliação) se dará por meio da chave de acesso recebida com a compra do 

material. 

 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 
Praça Dom Silvério, 28 – Matriz 
Congonhas/MG – CEP 36410-141 
(31) 3731-1441 / 3731-3044 / 3731-2908 
 colegionsp.com.br 


