
   

Centro Educacional “São Francisco”  

Uma estrada de luz. 
 

1º ANO EF – 6 anos até 30 de março de 2018. Nascido até 30/03/2012  

LIVROS: KIT “A” 1º ano. 11 livros - Organização: Maria Clara Medeiros.  

Formando Cidadãos Editora. Edição: 09/2017 a  08/2021. Pacote fechado.  

KIT “B” 1º ano. 04 livros - Organização: Maria Clara Medeiros. Formando Cidadãos 

Editora. Edição: 09/2017 a 08/2021. Pacote fechado.  

KIT “C” 1º ano. 04 livros - Organização: Maria Clara Medeiros. Formando Cidadãos 

Editora. Edição: 09/2017 a 08/2021. Pacote fechado. 

ESPANHOL - Col. Marcha Criança Espanhol 1º ano de Mirtha Daisy Debia Bustos e Tânia 
Moraes Gaspar, da Editora: SCIPIONE, edição: 2015. Não faz parte dos Kites. 

LEITURAS COMPLEMENTARES: (Os constantes dos Kits e os SOLICITADOS PELO PROFESSOR): 

Revistas em quadrinhos (compatíveis com a faixa etária). OBS. Não são necessários para Escola. 

Estas são sugestões para desenvolver o gosto pela leitura. Para maior conservação e também 

facilitar a identificação, os livros deverão receber capa com identificação doª estudante.  

MATERIAL DE USO PESSOAL.  INDISPENSÁVEIS:  

ATENÇÃO: O material abaixo relacionado não será entregue na Escola, deverá ser marcado 

com o nome da criança e ficar na sua mochila, e a criança deverá conduzi-lo diariamente, 

conservando–os limpos e adequados às condições de uso (Repor quando acabar): 

. 3 (três) cadernos de escrita, grande (98páginas )(não é o aramado e nem de matérias, é o encadernado) 

. 2 (dois) cadernos de desenho pequenos (nomear) 

. 1 (uma) caixa de lápis de cor grande (12 ou 24 cores - Repor quando acabar) 

. 1 (uma) lancheira, (com toalha de mão (nomear); 

. 1 (uma) peça  de roupa  íntima  (calcinha ou cuequinha com nome  gravado, para  troca  se preciso); 

. 1 (um) cantil para água – uso individual (nomear). 

. 1 (um) estojo porta objetos, para guardar e ter sempre a disposição na aula (preferência simples, 

evite metal e enfeites cortantes; melhor de tecido ou plástico com o zíper):  

. Lápis grafite com borracha (nesta faixa etária não recomendamos a caneta grafite),  

Apontador de lápis (procure um bom). Por ser muito perigoso, não é permitido uso de estilete em nenhuma série.  

. Cola em bastão (renovar sempre que necessário)... 

Os Livros: Didáticos - sempre confome horário. Paradidáticos - quando solicitados (nomear). 

OBS. Outros materiais serão solicitados no decorrer do ano letivo pelo professor conforme a 
necessidade. Todo material de uso individual deverá ser identificado.               

 

UNIFORME DIÁRIO                                                                                                  

Para ambos os sexos; deve ser utilizado desde o primeiro dia de aula:  

Camiseta de malha (PV) branca, bandeira do Brasil na manga 

esquerda. Faixa verde a amarela do lado esquerdo iniciando no ombro 

e findando na barra. Logomarca do CESF no lugar do bolso. 

Terminações da gola, mangas e o nome Colégio São Francisco, laranja.  

Costa simples com o nome CESF Marrom e uma estrada de luz; laranja.  

Calça caqui (brim santista cor 443). Modelo indicado ao lado. 

Confecção: Vale Veste, Antonia Veloso e Vera Aguiar...  

Calçados - Tenis preto e meias branca. Atenção não aceitamos 

sandália de arrasto (tipo “japonesa” e nem chinelão, nem rasteirinha 

sem abotoadura ou que tenha abotoadura, mas seja pé nu (metida no dedo) 

porque a criança pode se acidentar...) e também para evitar 

acidentes a criança com chinelo de arrasto não participará das aulas de 

Psicomotricidade; pode machucar-se ao correr. E é dificil ela (criança) 

entender... Colabore.  

Sim, durante o inverno pode ser usada à SANDÁLIA 

FECHADA, MAS COM ABOTOADURA que não seja pé nu. É fechada. 

HABITUE A CRIANÇA DESDE CEDO A RESPEITAR AS NORMAS DA ESCOLA - Entrar e sair no 

horário certo; conduzir o mateiral de uso diário correto; fazer atividades diárias sugeridas, usar fardamento 

completo; respeitar: professores, colegas, funcionários..., São fatores importantes na Av. de Estrelas. 

29/01 – Encontro com Pais – 17:30 - CESF. 

01/02 – Inicio das aulas: BETA ao 5º ano. 

MATERIAL DE USO COLETIVO 

2. (duas) resmas de papel oficio 2 (para atividades extraclasse e digitadas...). 

1 – (uma) resma de papel Filipinho Color A4 180 g/m (para atividades artísticas). 

8 – (oito) pacotes de papel Higiênico (substitui o lencinho, toalhinha...). 
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