LISTA DE MATERIAL 2019

1º ANO – Ensino Fundamental I
LIVROS DIDÁTICOS:
1. Língua Portuguesa
a) Livro: Minhas Caçadas – 1º Atus da Fase II da Alfabetização Natural
Autora: Gilda Rizzo – Editora EDC – ISBN: 85-7190-083-3
b) Livro: Na Ponta da Língua – 1º ano
Autoras: Natércia Rossi e Regina Carvalho – Editora Access - ISBN: 9788586575461
2. Religião
Livro: Perto de mim 1 – Consultor:Dalcides Biscalquim - Editora: SM – ISBN: 9788541801423
3. Inglês
a) Student book – Out World Starter
Autora: Diane Pinkley – Editora: National Geographic – Cengage (versão americana)
b) Woorkbook – Kids 1
Editora: Thinkbox (Este livro será vendido pelo livreiro, na escola, no início das aulas)
4. Robótica
Apostilas – R$160,00 (Vendido na Administração do Colégio, de 2ª a 6ª feira, de8h às 16h, a
partir de 18/12/18)
 Todos os livros devem ser encapados com plástico transparente ou adesivo
transparente e etiquetados (na capa) com o nome e sobrenome do aluno.
 Não será permitido o uso de mochila de rodinha
PARADIDÁTICOS:
1. Para onde vamos
Autora: Jairo Buitrago – Editora Pulo do Gato
ISBN: 9788564974951

2. Romeu e Julieta
Autora: Ruth Rocha – Editora Salamandra
ISBN: 9788516062989

OBS: Os livros da “Ciranda” serão informados em lista complementar no início do ano
letivo e vendidos na escola, no período de 06 a 15/02/19, de 12h às 18h.
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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL:
01 garrafa plástica com tampa (Squeeze)
01 tesoura sem ponta (com nome gravado)
01 pasta plástica com presilha “Romeu e Julieta” (transparente – Desafios)
01 pasta plástica com presilha “Romeu e Julieta” (azul – Ortografia)
01 pasta plástica com presilha “Romeu e Julieta” (verde – Dever de casa)
01 pasta plástica com presilha “Romeu e Julieta” (amarela – Matemática)
01 pasta plástica fina com elástico (transparente – Ciranda)
01 pasta grande A3 com elástico (transparente)
01 pasta arquivo Clear Book verde com 40 plásticos (Artes)
01 caderno meia pauta capa dura Tilibra – 40 folhas, encapado c/ plástico quadriculado verde e branco
01 caderno de desenho espiral grande capa dura Tilibra (sem folhas finas) 96 folhas – encapado c/
plástico quadriculado amarelo e branco (Caçada)
01 caderno de desenho espiral grande capa dura Tilibra (sem folhas finas) 96 folhas – encapado c/
plástico quadriculado azul e branco (Integração)
01 caderno de desenho espiral grande (sem folhas finas) 48 folhas – encapado de plástico
quadriculado vermelho e branco (Ciranda)
01 caixa de lápis cera tipo estaca (para uso em casa)
01 caixa de lápis de cor jumbo – 12 cores – Sugestão: Faber Castell (Colocar o nome em cada
lápis)
01 estojo contendo:
02 lápis pretos n.º 02, 01 apontador padrão, 01 apontador jumbo, borracha e cola bastão

MATERIAL PARA NATAÇÃO:
Kit para natação – R$ 35,00 (adquirir na Administração do Colégio)
Roupa de banho (sunga ou maiô)
Roupão (ou toalha), pente ou escova e 01 saco plástico para a roupa molhada
Sandália
*Todo material individual deve estar devidamente identificado com o nome da criança.

MATERIAL DE USO COMUM:
500 folhas de papel A4
100 folhas de papel 40kg A4
10 envelopes pardos tamanho ofício (26cm x 36cm)
05 lixas pretas (folhas)
01 estojo de pilot 12 cores
02 rolos de papel toalha
01 fita kraft
01 tubo de cola branca 250ml
01 pote de tinta guache 250ml – azul
01 pote de tinta acrílica 250ml – azul
01 pincel achatado Tigre nº267- 8
01 saco de paetê grande (cor livre)
02 sacos de papel para embalar bala (cor livre)
01 caneta pilot para retroprojetor 2mm (ponta média) – preta
01 bloco criativo Romitec A4

 Todo material (exceto material de uso individual destacado) deverá ser entregue
à professora, no dia da Reunião de Pais.
 O MATERIAL DEVE SER TRAZIDO EM SACOLA DESCARTÁVEL, COM
IDENTIFICAÇÃO EXTERNA (NOME E SOBRENOME DO ALUNO).
Convidamos a todos os responsáveis para a nossa 1ª reunião:
Dia: 06/02/19 – 4ª feira Horário:13h Local: Auditório
INÍCIO DO ANO LETIVO – 2019
11 DE FEVEREIRO – 2ª FEIRA
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