LISTA DE MATERIAL - 2017
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Livros:
- Livro didático: Projeto Ápis – Língua Portuguesa – 2ª Edição – 2014
Autoras: Ana Trinconi, Terezinha Bertin e Vera Marchezi
Editora Ática – São Paulo
- Escolher dois livros entre as coleções abaixo para a Biblioteca de Sala:
•
•
•

Coleção “Histórias de Encantar” – Editora FTD
Coleção “Uma Palavra uma imagem” – Peral – Schunurl – Larousse Júnior
Série “Meus Medinhos” – Pedro Bandeira e Carlos Herrero – Editora Moderna

- Escolher dois livros entre as coleções abaixo para a Ciranda de Livros:
•
•
•

Coleção “Estrelinha” – Editora Ática
Coleção “Mico Maneco” – Editora Salamandra
Coleção “Valores” – Editora Scipione

- Observação: ao longo do ano, será solicitada a aquisição de livros de literatura para trabalhos de
acordo com o conteúdo trabalhado no período.
- Porta Aberta – GEOGRAFIA – 1° Ano – 2014 – Edição Renovada
Autora: Mirna Lima
Editora: FTD – São Paulo
- Ensino Religioso: será indicado no início do ano letivo.
MATERIAL PESSOAL/INDIVIDUAL (Marcar todo o material pessoal com o nome da criança)
- 01 toalha de mão para higiene pessoal
- 01 escova de dente.
- 01 tubo de creme dental.
- 01 copo de plástico ou squeeze (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 cola bastão – evitar estojo de lata.
- 03 cadernos brochurão (grande - sem pauta - 60 folhas) – Deveres de Casa, Recados e Registro
das aulas
- 01 caderno brochurão (grande – com pauta – 60 folhas) - sem decoração nas folhas
- 10 pastas grampo trilho transparente.
ATENÇÃO:
 O material pessoal deverá ser reposto ao longo do ano de acordo com a
necessidade.
 Os cadernos e pastas deverão ser marcados com o nome do aluno na capa.

MATERIAL COLETIVO:
- 02 revistas velhas para recortes (atenção para o conteúdo da revista)
- 02 revistas em quadrinhos
- 01 brinquedo pedagógico (dominó de figuras e palavras; dominó de metades; jogo formando palavras;
jogo de sequência lógica; jogo da memória; quebra-cabeça; jogo da velha e outros)
- 01 brinquedo de encaixe.
MATERIAL DE ARTES
* Favor observar a data de validade dos produtos
- 01 tubo de cola branca (90g)
- 02 lápis pretos nº 2
- 01 borracha branca
- 02 envelopes de papel pardo (meio ofício) – tamanho aproximado 185 x 248mm
- 01 pacote de papel – 24 folhas – formato A4 – 210 x 297 mm – 8 cores
- 02 caixas de massa de modelar colorida (12 unidades)
- 01 pacote de E.V.A. – folha A4 (cores variadas).
- 01 folha de E.V.A. lisa – 60x40cm
- 02 folhas de papel crepom (cores variadas)
- 01 folha de cartolina laminada (cores variadas)
- 01 pacote de olhos móveis – tamanhos variados
- 01 caixa de lápis de cor 12 cores
- 01 rolo de fita metaloide (10mm) – 50m
- 01 pote de tinta guache (250ml)
- 01 pacote de palitos de picolé
- 01 rolo de barbante colorido
- 01 pacote de miçanga – 30 gramas (tamanho a escolher)
- 01 folha de colorset (cores variadas)
- 05 botões (cores e tamanhos variados)
- 01 lixa nº180.
Atenção: por favor, colocar o material de artes em uma sacola à parte, identificada com a
palavra ARTES, o nome, série e turma do(a) aluno(a).
Início das atividades para o 1º Ano do Ensino Fundamental: 01 de fevereiro de 2017.
No primeiro dia a criança deverá trazer somente a merendeira e o caderno de recados.

