LISTA DE MATERIAL 2017
1° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
LIVROS DIDÁTICOS
Língua Portuguesa

Projeto Presente Português: 1º ano. 4. ed. Moderna, 2015.

Matemática

Projeto Presente Matemática: 1º ano. 4. ed. Moderna, 2015.

Língua Inglesa

KID’S WEB 1. Richmond.

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER TRAZIDOS DIARIAMENTE.
 01 merendeira com:
 1 copo inquebrável ou garrafinha. Identificar com o nome do(a) aluno(a).
 1 guardanapo de pano
 01 mochila com:
 1 pasta Polionda – tamanho ofício/2cm
 1 régua de 30 cm
 1 agenda da escola
 1 estojo de ziper com divisões grande
MATERIAIS QUE DEVERÃO FICAR NO COLÉGIO.
 1 caderno brochurão 60 folhas sem pauta
 4 cadernos brochura 60 folhas – pauta numerada 123 – margeado – formato: 310 x 215 mm
 1 caderno brochurão de caligrafia, pauta larga
Obs.: os cadernos devem ser encapados e identificados na capa.
 6 lápis pretos nº2
 4 borrachas
 2 apontadores
 1 caixa de lápis de cor (12 cores)
 1 caixa de lápis de cor aquarelado (12 cores)
 4 canetas ponta porosa (pretas)
 1 caneta preta de retroprojetor
 1 brinquedo ou jogo pedagógico: quebra-cabeça, corda, bola, etc.
 1 livro de história (será solicitado na feira do livro, no mês de abril)
 2 revistas em quadrinhos
 1 vidro de cola branca (90g)
 1 pasta catálogo com 50 plásticos
 1 bloco Canson branco A3-140g
 1 pacote de folhas branco 40kg
 1 pacote de lumine paper
 1 conjunto de caneta hidrocor grossa (12 cores)
 3 caixas de giz de cera revestido de madeira (12 cores)
 2 revistas Coquetel - Picolé
 1 pote de massinha de modelar de 500g
 2 potes de tinta guache preta 250g
 1 Flauta Doce – Yamaha (bege) soprano (Germânica)
OBSERVAÇÕES
 todos os objetos devem ser identificados com o nome da criança, inclusive as peças de roupa,
toalhas e uniforme. Dessa forma, poderemos auxiliar no cuidado e controle desses materiais;
 os materiais individuais, como caderno, lápis, borracha, etc., deverão ser repostos quando
solicitados pela professora.

