ENSINO FUNDAMENTAL
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01 mochila grande com rodinha para uso diário, para acomodar a agenda escolar, os livros
adotados e os cadernos de atividades.
01 agenda escolar (será fornecida pela escola)
01 tesoura sem ponta identificada com o nome da criança – Tramontina ou similar
01 tubo de cola bastão – Pritt ou similar
02 caixas de lápis de cor grande – 12 cores – Faber Castell ou similar
04 lápis grafite nº2 – Faber Castell ou similar
01 borracha branca TK – Faber Castell ou similar
01 apontador com depósito – Faber Castell ou similar
02 caixas de caneta hidrográfica - 12 cores - – Faber Castell ou similar
01 caderno grande, meia pauta, capa dura – Tilibra – 40 folhas – Tamanho 275mmx200mm para
leitura (etiquetar e encapar com papel contact ou plástico transparente)
01 caderno grande capa dura 48 folhas – Inglês - (etiquetar e encapar com papel contact ou
plástico transparente)
01 toalha de pano com o nome marcado (para quem utiliza a lancheira)
01 estojo completo com duas divisórias
01 material dourado individual com 62 peças (madeira)
02 revistas Picolé – Ed. Coquetel
02 revistas em quadrinhos (Gibi)
01 pasta aba elástico plástica - branca – tamanho ofício (para atividades de pesquisa)

Lembretes:

·
·
·

Todas as peças do uniforme e objetos de uso pessoal deverão ser identificados com o nome
completo do(a) aluno (a), turma e ano.
Os materiais deverão ser repostos no decorrer do ano, conforme a necessidade do aluno.
Os livros didáticos de Inglês serão entregues aos alunos mediante autorização de cobrança no
boleto da escola, feita pelos pais, no ato da matrícula.

Entrega do material escolar: Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental
A entrega do material acima deverá ser feita na escola, diretamente à professora, na primeira reunião
de pais do ano letivo, no dia 03/02/2017.

LIVROS
DIDÁTICOS
Matemática
Livro: Matemática 1 – 1º ano do ensino fundamental
Autores: Ênio Silveira e Cláudio Marques
Editora: Moderna – Edição reformulada 2015 - 4ª Edição
Português
Livro: Português: Linguagens – Letramento e Alfabetização – 1º ano do ensino fundamental
Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães
Editora: Atual– Edição Reformulada 2014 – 4ª edição
Livro: Linhas Mágicas: Caligrafia e Ortografia - Volume 1
Autores: Maria José Labriola e Olívia Maria Labriola
Editora: Saraiva - 6ª Edição (2012)
Ciências, História e Geografia
Livro: Buriti Ciências – História – Geografia – 1º ano do Ensino Fundamental
Edições Educativas da Editora Moderna
Editora: Moderna – 3ª edição
Inglês
Os livros didáticos de Inglês serão entregues aos alunos mediante autorização de cobrança no boleto bancário da
escola, feita pelos pais, no ato da matrícula
Entrega dos livros didáticos:
A entrega dos livros acima deverá ser feita na escola, diretamente à professora, na primeira reunião de pais do ano
letivo, no dia 03/02/2017.

Todos os livros deverão ser entregues etiquetados, identificados e encapados com papel contact ou plástico
transparente.

OS LIVROS LITERÁRIOS REFERENTES AO 1°, 2° E 3° TRIMESTRE RESPECTIVAMENTE SERÃO
INFORMADOS, VIA CIRCULAR, NO DECORRER DO ANO LETIVO / 2017.

