LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2019
1º Ano - Ensino Fundamental I

INFORMAÇÕES GERAIS:
Dia 18/01 – Divulgação das listas; acolhida aos alunos pelas professoras; objetivos da série e
reunião de pais.
Neste dia, a família deverá informar, por escrito, como será o retorno da criança para casa:
transporte escolar, portão da rua Cristóvão Colombo ou Expresso I.
CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE MATERIAIS:
Dia 18/01 – Materiais de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia,
Educação Religiosa e materiais de uso constante;
Dia 21/01 – Materiais de uso diário;
ORIENTAÇÕES:
a) Os livros deverão ser encapados e todo o material deve ser etiquetado com o nome do aluno,
em local bem visível, COM LETRA DE FORMA MAIÚSCULA NA CAPA DO LIVRO;
b) Todo material do ano anterior, que estiver em bom estado, poderá ser aproveitado;
c) Atenção ao tamanho da mochila para que a mesma acomode, adequadamente, o material
solicitado;
d) Livros paradidáticos serão solicitados durante o ano letivo;
e) Enviaremos, posteriormente, o valor referente ao material rateado e da gráfica.
LÍNGUA PORTUGUESA
● Livro: “Português: linguagens”, autor William Roberto Cereja e Thereza Cochar
Magalhães – 1º ano – Editora Atual - 6ª edição, 2017, ISBN: 978-85-5769-036-3
● Livro literário: “O segredo de Anton”, autor Olé Konnecke e ... – Editora WMF Martins
Fontes, 1ª edição, ISBN: 9788578273309;
01 caderno brochura, KIDS Linguagem, com linhas, capa dura, com 40fls, 70g/m², tamanho:
190mmX 248mm, Tilibra;
01 pasta plástica, com elástico, tamanho ofício, de 2 cm (sugestão: Yes);
02 gibis infantis;
02 livros de histórias infantis (sugestões: Coleção Estrelinha, Gato e Rato ou Fantasia; livros
apropriados para início da alfabetização);
1

03 fotos 3X4 da criança;
02 revistas (sugestões: Terra da Gente, Pais e Filhos, Viagem, Saúde ou Casa e Jardim;)
03 revistas para colorir (sugestão: Colorê);
02 revistas para alfabetização (sugestão: Picolé);
MATEMÁTICA
● Livro: “A Conquista da Matemática” , 1º ano, Edição Renovada, autores Giovanni e
Giovanni Jr. – Ed. FTD , ISBN: 7898592131119
01 caderno brochura, KIDS Quadriculado, capa dura, com 40fls, 70g/m², tamanho: 187 mm X
245 mm, Tilibra;
CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA
● Livro literário: “Vó, para de fotografar”, autor Ilan Brenman – Editora Melhoramentos, 1ª
edição, ISBN: 9788506070017;
01 Caderno de cartografia, capa dura, com 40fls, 120g/m², A4 (sugestão: Meu Primeiro Canson);
01 foto 10x15, da criança com a família, recente (horizontal).
EDUCAÇÃO RELIGIOSA
● Livro: “Semear juntos”, Ensino Religioso – 1º ano – Edições SM – Vol. 1, ISBN:
9788541818162
01 camiseta branca, nova, manga curta e sem estampa (um número maior do que a criança usa
atualmente).
MATERIAIS DE USO CONSTANTE - Estes materiais permanecerão em sala de aula.
04 caixas de massa de modelar com 12 cores, Soft (sugestão: Acrilex);
02 pacotes de toalhas umedecidas;
01 estojo de Cola Glitter com 6 cores;
01 estojo de giz de cera curtom, com 15 cores (sugestão: Faber Castell );
01 camiseta usada, manga curta, para as aulas de Arte (dois números maiores que o da criança);
MATERIAL DE USO DIÁRIO (todo material deverá estar identificado individualmente)
01 estojo triplo (3 zíperes);
01 estojo simples (1 zíper),
02 borrachas (sugestão: Faber Castell);
01 apontador simples, com depósito;
06 lápis grafites triangulares, linha Gripp (sugestão: Faber Castell);
01 caixa de lápis de cor, formato triangular fino, com 24 cores (sugestão: Faber Castell);
01 régua de 15 cm, transparente, resistente;
01 tesoura sem ponta, com o nome gravado (sugestão: Tramontina, ref.: 270);
02 tubos de cola líquida branca de 35g (sugestão Tenaz);
04 colas bastão de 20g (sugestão: Pritt);
01 estojo de caneta hidrocor fina, com 12 cores (sugestão: Faber Castel l).
Programa Bilíngue
O material deverá ser adquirido através do site: www.educate.global/platforms
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