LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 2019
1º ano E. Fundamental
Literário
CONTE AQUI QUE EU CANTO LÁ - Rosane Pamplona – Ed. Melhoramentos
ISBN: 978-85-06-06196-1
Será adotado mais um livro literário para o segundo semestre, que será solicitado em junho.

Inglês
Incredible English Starter Class Book - ISBN 978-0-19-444205-3

Materiais Individuais de papelaria
1 caderno meia pauta (50 folhas)
1 caderno de brochura, capa dura vermelho (50 folhas)
1 caderno quadriculado (50 folhas)
1 caderno de desenho (100 folhas)
1 pct de sulfite branco
1 pct de sulfite colorido
1 bloco creative paper
1 bloco canson A3
1 bloco canson A4
1 pasta de elástico (lição de casa)
2 pastas bailarinas
20 plásticos para as pastas bailarinas
2 potes de massa de modelar
2 pcts de argila
1 prancheta
1 caneta de retroprojetor preta
1 jogo de canetas hidrocor ponta grossa (12 cores)
1 rolo de durex colorido
1 caixa de giz pastel
1 fita métrica
1 régua (30 cm)
1 tesoura
1 cola bastão e 1 tubo de cola branca

Estojo simples contendo
1 apontador com depósito
4 lápis grafite
1 borracha
1 caixa de lápis de cor (12 cores)
1 jogo de canetas hidrocor ponta fina (12 cores)
1 cola bastão

Complementares
1 jogo educativo (estratégia, tabuleiro, cartas, memória, alfabetização ou percurso, etc) para a sala.
1 livro de literatura infantil para a sala.
1 nécessaire com escova de dentes (deverá ser substituída bimestralmente), pasta dental e um pente ou
escova para cabelos.

Arte
Será cobrada uma taxa, em janeiro, referente à compra dos materiais utilizados no decorrer do ano.

Observações
Os materiais do estojo devem sempre ser repostos.
TODOS OS MATERIAIS deverão estar DEVIDAMENTE ENCAPADOS E IDENTIFICADOS com nome do estudante.

Adquirido na ESCOLA
Agenda Ofélia 2019

Somente para os estudantes inscritos no período Integral
02 PASTA CATÁLOGO A4 TRANSPARENTE CRISTAL COM 30 PLÁSTICOS
01 Caderno de Desenho A4
01 Caixa de lápis de cor
01 Caixa de giz de cera
01 Jogo de canetas hidrocor
50 folhas de papel sulfite colorido A4

