Lista de material 2017
1C
1º ano do Ensino Fundamental I

Livros

Verlag

Editoras

ISBN-Nr.

Código ISBN

MATEMÁTICA
Material produzido pela equipe de
professoras.

-

-

PORTUGUÊS
Material produzido pela equipe de
professoras.

-

-

DCL

978-85-368-1161-1

LITERATURA INFANTIL
E o dente ainda doía
Autora e Ilustradora: Ana Terra

Pastas e cadernos
ALEMÃO
1 caderno – código PS (*)
1 pasta de plástico (grampo mola)

encapado de amarelo
amarela

PORTUGUÊS
1 caderno pautado – código PS (*)
2 pastas de plástico (grampo mola)
1 pasta de plástico com elástico (fina)
(para transportar o dever de casa)
1 pasta de plástico com elástico (*)
(para transportar o livro da biblioteca de classe)

encapado de azul
azul
qualquer cor

com a logo da escola

MATEMÁTICA
2 pastas de plástico (grampo mola)
1 caderno MAT 1 (*)

Vermelha
encapado de vermelho

ARTES
1 camiseta usada, de tamanho maior que o normalmente usado pelo aluno.
Música
1 pasta de plástico com elástico fina na cor verde, etiquetada com o nome da criança e turma.

Material individual para ficar no estojo/mochila
(deve ser reposto durante o ano)
1 tubo de cola bastão
1 tesoura de metal sem ponta
1 apontador
1 Diário de Bordo (será distribuído
pela escola)
1 borracha
3 lápis
1 caixa de lápis de cor (12cores)
1 caixa de hidrocor fino (12 cores)
1 marca texto amarelo
1 régua de 20 cm
Material coletivo para
ficar na escola
1 pacote de papel A4 – Canson Colorido
Criativo Cards com 24 folhas
2 gibis novos
1 caneta Unipin Fine Line 0.7

Os livros deverão ser encapados com plástico transparente ou contact transparente.
Livros e cadernos etiquetados com nome e turma do aluno.
(*) Até o dia 21/12 os materiais estão disponíveis na escola. A partir do dia
23/01/2017 a loja Castelinho Uniformes (Rua Real Grandeza, 178, em Botafogo) será
responsável pela venda.

