CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DO ENSINO ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II

LISTA DE MATERIAL
1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – 2021
LIVROS DIDÁTICOS
Projeto Buriti Plus – Interdisciplinar – Ciências, História e Geografia; 1ª edição Editora Moderna – DE
ACORDO COM A BNCC.
( )
Português Linguagens, 1º ano. Autores: Willian Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhaes; Editora
Atual, 6ª ou edição/2017 ou 7ª edição/2019, DE ACORDO COM A BNCC.
( )
Matemática.
Projeto Presente Matemática, 1º ano. Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis e Estela Milani;
Editora Moderna. DE ACORDO COM A BNCC. O livro deve ser comprado pelo site
www.modernacompartilha.com.br. A APAM firmou parceria com a editora Moderna que permite a
compra do livro com 20% de desconto e parcelado.
( )
Inglês
PK Colégio Militar Dom Pedro II – 1º ano - ISBN: 9780995000230. O livro de inglês faz parte do
programa de proficiência da Oxford adotado pela escola. Deve ser comprado exclusivamente pelo
código ISBN acima. A APAM firmou convênio com a distribuidora e livraria SBS que permite a compra
do livro com 20% de desconto e parcelado através do link sbs.com.br/dompedro ou em uma das lojas
SBS Brasília.
( )
Livro infantil.
01 livro didático de acordo com a idade da criança e que sejam interessantes para estimular a leitura
de seu filho (a).
( ) 01 estojo* com 3 divisórias, contendo:
( ) 01 cartela de adesivos de bolinhas coloridas, não metalizadas,
lápis, apontador, borracha, lápis de cor, giz de cera, cola bastão
tamanho 12, com 350 unidades.
(20g) e uma tesoura*
( ) 01 cartela de adesivos com temas infantis.
( O material deve ser reposto pelo responsável todas as vezes
que for necessário.
MATERIAIS PARA AULAS ESPECÍFICAS:
( ) 07 cadernos* grandes, brochura, pautado, com margem, capa ( ) 01 avental plástico para atividade de artes.*
dura, sem adesivos ou desenhos nas folhas, com 48 folhas.
( ) 01 caderno* de desenho 96 folhas (PODE SER DO ANO
( ) 01 caderno de 96 folhas quadriculado (matemática).
PASSADO).
( ) 04 envelopes pardos tamanho ofício.
( ) 01 cola artesanal.
( ) 01 pasta de elástico*, transparente e fina.
( ) 01 cartolina preta dupla face.
( ) 01 bloco criativo.
( ) 01 cartolina branca.
( ) 01 bloco de papel Lummi paper fluorescente, com 50
( ) 01 cartolina com estampada.
unidades,
( ) 01 pasta de elástico*, transparente e fina, (MUSICA).
( ) 02 pacotes de balão nº 09 (01 PACOTE BRANCO E 01 PACOTE
( ) 01 pasta de grampo. (HORA DO CONT0).
VERDE).
( ) 01 pote de tinta guache 250 ml (QUALQUER COR) PARA AULA DE
( ) 03 placas de EVA (QUALQUER COR).
ARTES.
( ) 01 tubos de cola líquida branca 90g.
Os materiais marcados com um asterisco (*) necessitam estar
( ) 01 tubos de cola bastão 20g.
identificados no momento de entrega.
( ) 1 pote de massinha de modelar 500g.
( ) 02 gibis.
OBSERVAÇÕES
(

)

História, Geografia e
Ciências.
Língua Portuguesa.

1.

Agenda escolar é padrão e de uso obrigatório disponibilizado pela escola;

2.

03/02/2021: entrega de material dos alunos da seguinte forma:
a. Horário das 8h às 11h e 13h30 às 17h30;
b. Após esta data não será permitido entregar os materiais diretamente para a professora e sim a outro profissional da
Ed. Infantil e 1º Ano, para conferência.

3.

05/02/2021: PRIMEIRA REUNIÃO COM OS PAIS DOS ALUNOS NOVATOS DOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO:
a. Horário: 10h às 11h30;
b. O objetivo da reunião é explicar o funcionamento da Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental;
c. Na oportunidade serão apresentados professoras, monitores e esclarecidas dúvidas dos pais;
d. O local da reunião será informado pelo site do CMDPII <cmdpii.com.br>.

4.

08/02/2021: Previsão de início das aulas da Educação Infantil e 1º Ano EF1;

5.

As datas previstas poderão ser alteradas por motivo de força maior. Eventuais alterações serão informadas por meio do site
e/ou pelos canais oficiais de comunicação do colégio.
Em virtude da pandemia, será feito um planejamento específico de retorno, a ser divulgado no site do colégio ao final do mês
de janeiro de 2021.
*LISTA DE PAPELARIAS, LIVRARIAS E VENDA DE UNIFORMES NO VERSO
Jacqueline Ribeiro Borges
Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil e 1º Ano do EF1

6.

