LISTA DE MATERIAL - 2019
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
LIVROS:
- LIVRO DIDÁTICO: PROJETO ÁPIS - PORTUGUÊS - 1º ANO – VERSÃO REFORMULADA 2018 –
3ª EDIÇÃO – 2017
Autoras: Ana Trinconi, Terezinha Bertin e Vera Marchezi
Editora Ática – São Paulo
ISBN – 9788508185276
* Atenção ao ano de edição do livro pedido.

- Escolher dois livros entre as coleções abaixo para a Biblioteca de Sala:






Coleção “Histórias Emocionantes” – Editora Ciranda Cultural
Coleção “Quando me Sinto” - Editora Ciranda Cultural
Coleção “O Pequeno Rinoceronte” - Editora Ciranda Cultural
Coleção “Sentimentos e Emoções” – Editora Pé da Letra
Coleção “Histórias Fofas” - Editora Ciranda Cultural

Observação:
- No decorrer do ano letivo, será solicitado um título para a realização de um projeto de leitura.
- PORTA ABERTA – GEOGRAFIA – 1° ANO – 2014 – EDIÇÃO RENOVADA
Autora: Mirna Lima
Editora: FTD – São Paulo
- DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO: 1 – 2017
Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino Cunha Neto
Editora: FTD
ISBN – 9788596009881
MATERIAL PESSOAL/INDIVIDUAL
(marcar todo o material pessoal/individual com o nome da criança).
- 01 toalha de mão para higiene pessoal e lanche.
- 01 escova de dente.
- 01 tubo de creme dental.
- 01 squeezer (garrafa para água).
- 01 camisa de malha grande e velha (para pintura).
- 01 estojo completo contendo: 01 caixa de lápis de cor, 01 borracha, 02 lápis pretos, 01 apontador, 01
tesoura pequena (sem ponta), 01 jogo de canetinhas, 01 cola bastão. – evitar estojos grandes e de
lata.
- 03 cadernos brochurão (grande – sem pauta – 60 folhas) – Deveres de casa, Recados e Registros das
aulas.
- 01 caderno brochurão (grande – com pauta – 60 folhas) – sem decoração nas folhas.
- 05 pastas grampo trilho transparente.
- 01 pasta de plástico (tamanho A4 – 4cm).
- 01 pasta com abas e elástico – fina.

ATENÇÃO:
- O material pessoal/individual deverá ser reposto ao longo do ano, de acordo com a
necessidade.
- Os cadernos e as pastas deverão ser marcados com o nome do estudante na capa.

MATERIAL COLETIVO
- 02 revistas velhas para recorte (atenção para o conteúdo da revista).
- 03 revistas em quadrinhos.
- 01 brinquedo pedagógico (Exemplos: Dama; xadrez; resta 1; dominó de número; jogo formando
palavras; jogo de sequência lógica; cilada; cara a cara; quem sou eu; quebra-cabeça; jogo da velha ou
outros).

MATERIAL DE ARTES
* Favor observar a data de validade dos produtos.
- 01 tubo de cola branca (90g).
- 01 caixa de gizão de cera.
- 01 pacote de palito de picolé cru.
- 01 tempera guache 250ml.
- 04 envelopes de papel pardo (meio ofício) – tamanho aproximado 185 x 248 mm.
- 01 pacote de papel – 24 folhas – formato A4 – 210 x 297 mm – 8 cores.
- 01 pacote de folha ofício colorido – A4.
- 01 folha de papel pardo.
- 01 cartela de adesivos (strass ou pérolas).
- 02 potes de massa de modelar (150g - cores variadas).
- 01 pacote de E.V.A. – folha A4 (cores variadas).
- 01 folha de E.V.A. com glítter – 60 x 40 cm.
- 01 folha de E.V.A. lisa (cores variadas) – 60 x 40 cm.
- 02 folhas de papel crepom (cores variadas).
- 01 folha colorset (cores variadas).
- 01 caixa de papelão-tipo caixa de camisa (pode ser reaproveitada)-tamanho aproximado-25cmx39cm e
5cm de altura.
ATENÇÃO: por favor, colocar o material de artes em uma sacola à parte, identificada com a
palavra ARTES, o nome, a série e a turma do estudante.

OBSERVAÇÕES:




No primeiro dia de aula, trazer o caderno de recados e o estojo.
A data e as orientações sobre a entrega de todo o material dos estudantes serão
repassadas através do caderno de recados.
O material do programa bilíngue será entregue aos estudantes no início do ano letivo.

Início das atividades para as turmas do 1º Ano do Ensino Fundamental: 06/02/2019, às 13h00.

