Lista de Material – 2019 – 1º ano – Ensino Fundamental
Português
Português – Linguagens – 1º ano
William Cereja e Thereza Cochar
Atual Editora – 6ª Edição
ISBN: 9788557690363




2 livros de literatura infantil para a biblioteca de classe: as indicações serão entregues pelas tutoras
na reunião em 30/01/2019. AGUARDAR PARA EFETUAR A COMPRA.
02 revistas em quadrinhos (gibi)

Matemática
Faça! Matemática – Saber (Parte 1, Parte 2 e Faça você mesmo) – 1° ano
Kátia Smole, Maria Ignez Diniz e Vladimir Marim
Ed. FTD – 1ª Ed. 2016
ISBN: 7898592135346

Arte – Engenhoteca Curricular
O programa deverá ser contratado diretamente com a Engenhoteca. Acesse o endereço
https://is.gd/ocomuw, realize o cadastro e efetue o pagamento.

MATERIAL DE PAPELARIA
01 caderno universitário de 96fls, amarelo, brochura, capa dura e costurado (sugestão: FORONI ou
TILIBRA)
01 caderno universitário de 48fls, vermelho, brochura, capa dura e costurado (sugestão: FORONI ou
TILIBRA)
01 caderno de cartografia 100 folhas – tamanho A4
01 estojo escolar com zíper contendo:
 01 apontador (com depósito)
 02 borrachas
 05 lápis grafite nº 2
 01 régua de 15 cm
01 estojo escolar com zíper contendo:
 01 caixa de lápis de cor fino – 12 cores
01 estojo escolar com zíper contendo:
 01 caixa de giz de cera – 12 cores
01 estojo de caneta hidrográfica – 12 cores (sugestão: PILOT)
06 colas em bastão – 20g (sugestão: PRITT)
01 tesoura pequena sem ponta com nome gravado (sugestão: MUNDIAL - PONTO VERMELHO)
02 caixas de massa de modelar – 12 cores (sugestão: UTI GUTI)
01 tela branca, tamanho 16X22cm

01 pasta plástica com elástico amarela
01 caixa de tinta plástica – 6 cores
01 pincel chato – nº 06
01 bloco criativo – 32fls
02 blocos de desenho branco A4 – 20fls – gramatura 180g
01 bloco de desenho branco A3 – 20fls – gramatura 180g
05 sacos plásticos tamanho A3 com 4 furos
15 sacos plásticos com fecho hermético – pequenos
15 sacos plásticos com fecho hermético – médios

OUTROS ITENS
01 camiseta nova ou usada, tamanho adulto, BRANCA (para atividades artísticas)
01 toalha para o lanche (deve permanecer na lancheira sendo trocada quando necessário)

Observações:
 Todo o material deverá ser identificado com o nome, ano/série e turma do aluno. Os cadernos e livros,
além da identificação, deverão ser encapados com plástico incolor.
 Todo o material de papelaria solicitado deverá ser entregue à tutora na Reunião de Pais – 30/01/2019
– 11h – salas de aula – 2º andar.

PLANTÃO DE VENDAS DE MATERIAL DIDÁTICO NA ESCOLA
De 04 a 14/12/2018 e de 14/01 a 08/02/2019
De 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h. Aos sábados não haverá atendimento.
Descontos de 7% em dinheiro ou cartão de débito ou sem acréscimo e
sem desconto em até 10 vezes em dezembro e em até 6 vezes em
janeiro.
Para associados da APM, descontos de 8% em dinheiro ou cartão de
débito ou sem acréscimo e sem desconto em até 10 vezes em dezembro
e em até 6 vezes em janeiro.
Compre via Internet: www.livrofacil.net

