Curso: 1º ano (completando 6 anos até 30/06)
Relação do Material – Ano: 2017
Início das aulas: 26/01/2017
Entrega do material: O material deverá ser entregue no Joaninha, no dia 23

de janeiro de 2017.
PAPELARIA:

- 01 apontador, com recipiente.
,

01 borracha branca.
01 caixa de lápis de cor – 24 cores.
03 lápis pretos, nº 2.
01 estojo de canetas hidrocor – 12 cores - ponta fina.
01 estojo que comporte o material acima solicitado.
01 régua com figuras geométricas.

Este material deverá ser
reposto durante o ano,
a medida do necessário.

01 agenda – qualquer modelo tradicional – tamanho grande (1 folha para cada dia).
02 tubos de cola bastão – grande – 90g.
01 tesoura sem ponta (de boa qualidade).
03 cadernos de capa dura – 50 folhas – tamanho pequeno - (não pode ser espiral ou do tipo
universitário).
- 01 caderno de desenho – tamanho grande - espiral - 100 folhas - sem seda - com margem etiquetado.
- 01 pasta, de Polietileno – cor vermelha – com elástico – fina.
- 01 bloco de papel sulfite colorido – qualquer cor. Obs: Cada pacote contém 100 folhas.
- 01 pacote de papel sulfite A4 (o pacote contém 500 folhas).
- 24 cartelas de adesivos pequenos – qualquer estampa.
- 01 bloco de papel – Textura Visual 1 ou Textura Visual 12 – Nova Print.
- 01 bloco de papel para ORIGAMI 15 x 15 – qualquer estampa ou cor – pacote com 30 folhas.
- 01 bloco de papel Lumi Creative colorido.
- 01 bloco de papel CANSON.
-

MATERIAIS DIVERSOS (PARA O INTEGRAL):
- 01 “necessarie” contendo 1 escova de dentes e 1 pasta de dentes.
- gibis e revistas – podem ser usados.

LIVROS:
 PORTUGUÊS:
1) PORTA DE PAPEL - Alfabetização Língua Portuguesa
Autoras: Angiolina Domanico Bragança / Isabella Pessoa de Melo Carpaneda / Regina Iara
Moreira Nassur
Editora: FTD
ISBN: 9788532297396
2) CADERNO DE ATIVIDADES - Alfabetização Língua Portuguesa
Autoras: Angiolina Domanico Bragança / Isabella Pessoa de Melo Carpaneda / Regina Iara
Moreira Nassur
Editora: FTD
ISBN: 9788532299666
3) NO CAPRICHO – Caligrafia Integrada com Ortografia e Gramática - A
Autoras: Isabella Carpaneda / Angiolina Bragança
Editora FTD
ISBN: 978-85-8392-045-8
 MATEMÁTICA:
Brincando com os Números - 1
Autora: Joanita Souza
Editora: Editora do Brasil
ISBN: 9788510052795
 INGLÊS:
Our Discovery Island – 1 – Student Book
Autor: José Luis Morales
Editora: Pearson
ISBN: 9788588317949

Obs.: Livro importado. Deve ser adquirido no início do mês de janeiro de 2017, visto
que ele tem se esgotado rapidamente. Após esse período, é muito difícil encontrá-lo.

PARA ALUNOS DO CURSO INTEGRAL
- 01 caixa de massa de modelar.
-

02 tubos de cola bastão – grande - 90g.
01 tesoura sem ponta.
01 pincel nº 815 10.
01 caixa de tinta guache.
01 caderno de desenho – 100 folhas.

-

01 caderno universitário – capa dura amarelo – sem espiral – 96 folhas.
01 bloco de Lumi Paper colorido (meninas).
01 bloco coleção eco cores nova print – 18 g/m² - 230 mm x 320 mm com 36 folhas (meninos).
01 pacote de argila – 500 g.
01 tela para pintura – 45 cm x 30cm.
01 revista – pode ser usada.
01 jogo de acordo com a faixa etária.
01 livro de estória de acordo com a faixa etária.

Obs.: Todo o material deve ser etiquetado.

OBSERVAÇÃO
A LIVRO FÁCIL está à disposição dos Senhores Pais SOMENTE pelo site www.livrofacil.net, onde
serão encontrados, apenas, os livros constantes desta lista de material do aluno.

Não há obrigatoriedade de compra do material pelo site.

FELIZ ANO LETIVO!

A COORDENAÇÃO

