MATERIAL PESSOAL
Este material será conferido e mantido no estojo pessoal do aluno.
01 estojo com:









01 cola em bastão
02 lápis (preto) nº 02
01 caneta marca texto
01 tesoura sem ponta inox (com nome gravado)
01 borracha branca
01 apontador
01 conjunto de lápis de cor
01 conjunto de hidrocor

1º ANO
ENSINO
FUNDAMENTAL

MATERIAL ESCOLAR / 2018

 LITERATURA
ALFABETO DE HISTÓRIAS
Autor: Gilles Eduar
Editora: Ática

01 nécessaire com:

LÚCIA JÁ-VOU-INDO
Autor: Maria Heloísa Penteado
Editora: Ática

 01 creme dental (com nome gravado)
 01 fio dental
 01 escova de dente com estojo protetor

A ÁRVORE CONTENTE
Autor: Telma Guimaraes Castro Andrade
Editora: Do Brasil
OBS: Esse livro irá repertoriar o projeto de Ciências Sociais
LÁ DENTRO DA MATA
Autor: Pablo Maurutto
Editora: Humanidades Editora e Projetos

OBSERVAÇÕES:

 Livros, cadernos e pastas deverão estar marcados com o nome e série do aluno (escrito em letra de
forma).
 Sugerimos que as etiquetas dos livros sejam colocadas externamente favorecendo assim, a
identificação.
 Os materiais individuais da “nécessaire” e do estojo devem ser devidamente personalizados e
renovados de acordo com a necessidade de cada criança.
 Sugerimos simplicidade na aquisição de todo material.
 O material de sala, o de artes visuais, o de culinária e o de computação devem ser colocados em
embalagens separadas, devidamente identificadas.
 Sugerimos que todo o material solicitado seja entregue no início do ano letivo (na sala do aluno).

NOVE NOVOS CONTOS DE FADAS E DE PRINCESAS
Autora: Didier Lévy
Editora: Companhia das Letrinhas
LISTAS FABULOSAS
Autora: Eva Furnari
Editora: Moderna
ALDEIAS, PALAVRAS E MUNDOS INDÍGENAS
Autora: Valéria Macedo
Editora: Companhia das Letrinhas
OBS: Esse livro irá repertoriar o projeto de Ciências Sociais
01 DICIONÁRIO
Saraiva Infantil De A a Z: Dicionário da Língua Portuguesa Ilustrado
Editora: Saraiva
03 revistas em quadrinhos
CIRANDA DO LIVRO – vide anexo

CIÊNCIAS NATURAIS
CTC – ÁGUA E AR, Experimenta – Educação em Ciências (este projeto será vendido na secretaria da escola)
CTC – SERES VIVOS E AMBIENTE, Experimenta – Educação em Ciências (este projeto será vendido na secretaria da
escola)

INGLÊS
INCREDIBLE ENGLISH
Starter Class Book – (2nd edition)
Editora: Oxford
02 classificadores transparentes (com elástico)

ARTES VISUAIS
Colocar em sacola separada e identificada:












01 conjunto de lápis de cor
01 conjunto de hidrocor
01 apontador simples
01 borracha branca
01 tesoura sem ponta inox (com nome gravado)
02 folhas de papel Paraná
01 pacote de papel criativo em cores variadas – tamanho A4
01 lápis 4B de desenho
01 bloco de desenho – 200G – A3 (com 20 folhas)
01 tela (30 x 30)
01 marcador de tinta permanente (preta)

MATERIAL DE SALA
Colocar em sacola separada e identificada:

CULINÁRIA
Colocar em sacola separada e identificada:
01 classificador transparente (com elástico)
01 caderno para receitas

COMPUTAÇÃO
Colocar em sacola separada e identificada:
01 Pen drive (mínimo de 1 giga) – com identificação

ATIVIDADES AQUÁTICAS
 01 touca
 maiô ou sunga
 01 toalha
 01 pente ou escova de cabelo
OBS: Trazer em uma sacola separada, nos dias da aula de Atividade Aquática (o horário da aula será informado
na primeira semana de aula).

















01 cola (bastão)
01 régua (30 cm)
01 cola branca 90 g
01 prancheta (simples)
01 conjunto de canetas hidrográficas finas (12 cores)
01 caixa de giz de cera (tamanho grande)
01 conjunto de lápis de cor (12 cores)
02 caixas de massa para modelar
10 lápis (preto) nº 02
02 apontadores
04 borrachas brancas
01 garrafa para água (personalizada)
05 classificadores tipo rápido (plástico): 01 verde, 02 azuis, 01 amarelo e 02 vermelhos
01 pasta catálogo transparente (40 folhas)
01 pacote de papel criativo colorido (A4)

