LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2018 – 1º ANO – ENS. FUND. I
MATERIAIS DE USO PESSOAL
►05 Cadernos brochurão /grande / capa dura (96 folhas cada).
►02 Cadernos brochurão / grande / capa dura (48 folhas cada)
para Música e Ensino Religioso.
►01 Caderno de desenho (com folha de seda)
►01 Régua 30 cm transparente.
►01 Estojo ou bolsinha completa (apontador, 2 lápis de
escrever, tesoura sem ponta, cola, lápis de cor,
borracha, régua, 2 marcadores de texto, conjunto de canetinhas
Hidrocor - 12 cores ) para serem usados em casa e sala de
aula.
►01 Pasta catálogo com 50 plásticos grossos para
montagem e organização dos Diagnósticos Parciais
e Globais.
► 01 Pasta plástica fina ( para folhas e deveres)
►01 Caixa de gizão grosso 12 cores
►01 Folha de EVA com brilho / glíter (qualquer cor).
►01 Folha de EVA estampada (qualquer cor).
► 01 Folha de EVA lisa (qualquer cor).
►01 Cartolina branca
►01 Cartolina azul
►01 Colorset (qualquer cor) amarelo
►01 Pincel para pintura - nº 12
►01 Durex colorido ( qualquer cor)
►01 Jogo pedagógico de encaixe, construção ou
quebra cabeça (idade de 6 a 7 anos) para atividades
na Brinquedoteca.
►02 Caixas de massinha para modelar
►02 Vidros de tinta guache pequeno (qualquer cor)
►100 folhas de papel sulfite
►01 pacote de papel filipinho ( colorido)
►03 Livros literários ( podem ser usados)
►01 Flauta Doce Germânica
►01 Caixa organizadora (recipiente plástico/ formato
retangular / tamanho grande) para organização do material
individual.

4 LIVROS DE LITERATURA INFANTIL:

1º Bimestre – “Chapeuzinho Amarelo” - Autor: Chico Buarque- Editora José Olympio Ilustrador ZIRALDO.
2º Bimestre – “O Bicho Alfabeto", da Ed. Companhia das Letrinhas, com textos de Paulo
Leminski e ilustrações de Ziraldo ".
3º Bimestre - “Pocotó", da Ed. Compor, com texto e ilustrações de Silvana Rando.
4º Bimestre - "Hoje", da Ed. Jujuba, com textos e ilustrações de Eva Montanari.
GRAMÁTICA
Marcha Criança – Ensino Fundamental – 1º ano – Autores: Mª Teresa Marsico, Mª Elisabete Martins
Antunes e Armando Coelho de Carvalho Neto – (Conforme o Acordo Ortográfico) – Editora Scipione

Obs. Todo material e livros deverão estar com etiquetas informando: O nome e a turma do aluno. Solicitamos, também, a
identificação do nome da criança no uniforme, para nos ajudar em caso de perda ou troca.

