1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
01
01
02
02
01
01
01
04
01
01
02
01
01
01
01
01

RELAÇÃO DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL

pasta ou mochila para carregar o material diário.
livro de literatura para a biblioteca de sala. Escolher na lista que está no verso.
revistinhas em quadrinhos.
pastas Brasil, com elástico (dever de casa e atividade em sala).
tesoura sem ponta, de boa qualidade, com o nome da criança gravado. Pode ser a usada em anos
anteriores.
estojo simples, de plástico ou tecido, contendo lápis, grafite triangular fino, borracha, apontador e lápis de
cor.
régua rígida de 30 cm.
cadernos de caligrafia, tipo brochurão, de pauta numerada (1, 2, 3), 60 folhas.
bloco ortográfico com pauta larga, azul e com margem.
pasta catálogo, com 50 plásticos grossos (facilitam o manuseio da criança).
pastas catálogo de papelão, com grampo, sem plástico (pode ser reaproveitada a do ano anterior).
pasta catálogo, de plástico transparente, com grampo, sem plástico (Inglês – pode ser reaproveitada a do
ano anterior).
tubo de cola (que deverá ser mantido durante todo o ano).
camisa de malha (do pai ou da mãe), para ser usada como avental em atividades de arte (marcada com o
nome da criança).
cruzadinha de banca: Picolé.
almanacão da Turma da Mônica.

* LIVRO: Primeiras Cruzadinhas – Desafios ortográficos – Iêda Maria Luz Brito – Editora Balão Vermelho
(capa vermelha).
* PROGRAMA CTC! – Ciência e Tecnologia com Criatividade. Vários autores – Editora:
Abramundo/Experimenta.
 Luz, cores e sombras (nova edição totalmente reformulada).
 Seres vivos e ambiente (nova edição totalmente reformulada).
O material de Ciências é composto de dois livros, materiais experimentais e de estudo. Após a compra, o
comprovante de pagamento do material (voucher) deverá ser entregue à professora no dia 2/2/2018. Os
livros estarão disponíveis para venda a partir de 18/1/2018.
* LIVROS: Kid’s Box 1 – Pupil’s Book 1 e Activity Book 1, Updated Second Edition – Autores: Caroline
Nixon & Michael Tomlinson – Editora Cambridge University Press.
* LIVRO: Projeto Presente – Matemática – 1º Ano – 4ª edição – Autores: Luiz Márcio Imenes; Marcelo Lellis
e Estela Milani – Editora: Moderna.
TRAZER NA MERENDEIRA, MARCADOS COM O NOME DA CRIANÇA:
01 guardanapo de pano.
01 garrafinha squeeze.
(VIDE VERSO)

OBSERVAÇÕES:










O primeiro dia letivo será 5/2/2018. O aluno deverá vir de uniforme.
Horário de início das aulas: 7h10 (turno da manhã) e 13h10 (turno da tarde).
Horário de término das aulas: SEGUNDA-FEIRA: 12h20 (turno da manhã) e 18h20 (turno da tarde); TERÇA
a SEXTA-FEIRA: 11h40 (turno da manhã) e 17h40 (turno da tarde).
Todo o material de uso individual deverá ser entregue à professora, no dia 2 de fevereiro, durante o turno
em que o(a) aluno(a) vai estudar, quando ela vai conferi-lo integralmente. Os alunos não terão aula no dia
da entrega dos materiais.
O material de uso individual deverá vir todo marcado com o nome completo da criança, inclusive estojo,
lápis preto, borracha e lápis de cor, e deverá ser reposto durante o ano, de acordo com a necessidade.
O nome da criança deverá vir na capa de cada caderno, em CAIXA ALTA.
Os cadernos deverão ser encapados com plástico grosso e ficarão mais resistentes, colocando-se uma
gominha no meio, antes de encapá-los.
As pastas catálogo de plástico poderão ser reaproveitadas do ano anterior.
O livro de literatura não será devolvido no final do ano.

Para que o livro esteja adequado ao 1º Ano, é importante que seja selecionado dentre as sugestões
indicadas nesta lista.
SUGESTÕES DE LIVROS DE LITERATURA
LIVRO
Em asas de algodão
Monstro rosa
O elefante caiu
Elmer e o monstro
Vizinho, vizinha
Se eu fosse você
O pintinho que nasceu quadrado
Muito tarde
Cara de um, focinho do outro
A ponte
O coiso estranho
É isso que faz um hipopótamo sorrir
O invasor
Para onde vai a quinta-feira?
Drufs
Olívia e o grande segredo
O caracol e a tartaruga são amigos
Como ser um bom gato
A zabumba do quati
Palavras, muitas palavras
Canções, parlendas, quadrinhas para crianças novinhas
Carona na vassoura
A visita
Podemos voar hoje?
Sapo pra lá, pato pra cá
Um dia, um rio
Monstro do cinema
O teimoso trenzinho curioso
O urso e a árvore
Para que serve um livro?
Quer conhecer meus dinossauros?
Tem um monstro no meu jardim
As coisas simples da vida
Vermelho ou Por que o bullying não é legal

AUTOR(A)
Marilda Castanha
Olga de Dios
Ivan Zigg
David McKee
Roger Melo, Graça Lima
Richard Hamilton
Regina Chamlian
Camila Engman
Guto Lins
Eliandro Rocha
Blandina Franco
Sean Taylor
Weberson Santiago
Janeen Brian
Eva Furnari
Tor Freeman
Stefhen Michel King
Gail Paige
Ana Maria Machado
Ruth Rocha
Ruth Rocha
Júlia Donaldson
Antjê Damim
Eva Santana
Antônio Barreto
Léo Cunha
Augusto Massi
Jonas Ribeiro
Stephen Michael King
Chloé Legeay
Jonas Ribeiro
Janaína Tokitaka
Samara Krauss e Juan Chavetta
Jan De Kinder

EDITORA
SM
Boitatá
Abacatte
WMF Martins Fontes
Cia. das Letrinhas
Cia. das Letrinhas
Global
Pequena Zahar
Global
Callis
Cia. das Letras
SM
SM
Brinque-Book
Moderna
Brinque-Book
Brinque-Book
Brinque-Book
Salamandra
Salamandra
Salamandra
Brinque-Book
Cia. das Letrinhas
Callis
Abacatte
Pulo do gato
SESI- SP
Franco
Brinque-Book
Pulo do gato
Franco
Escrita Fina
Saber e ler
Iluminuras

