1º Ano do Ensino Fundamental 2020
Livros:
 Língua Inglesa – Programa Bilíngue
Os livros serão entregues aos alunos,
no início do ano letivo













Matemática
Livro: Projeto Buriti – Plus 1ºano
Editora: Moderna (1ª Edição)
ISBN: 9788516112516
Leitura Extensiva:1 livro Coleção Mico
Maneco - Estrelinha Gato e Rato
Material individual
1 caderno grande (brochura) 96 folhas
capa dura
1 caderno de meia pauta capa dura
(Kids-Tilibra)
2 pastas de plástico com elástico
(finas)
4 pastas de plástico com grampo
(transparentes)
1 estojo (não aconselhamos o de lata)
contendo: borrachas, apontador c/
depósito, tesoura sem ponta
(Sugestão: Tramontina ou Mundial),
tubo de cola bastão (21g), lápis pretos
marca HB nº 2 (repor sempre que
necessário)
1 caixa de lápis de cor grande (24
cores)
1 caixa hidrocor (12 cores)
Material coletivo















2 pacotes de cartolina dupla face
(Paper Cil)
1 rolo de fita crepe
1 jogo didático- nível de 5/6 anos
(sugestão GROW)
2 pacotes de papel A4 colorido (menos
rosa)
1 pacote com 500 folhas de papel A4
(75 g/m2)
1 pacote de papel dupla face Lumi
10 folhas de papel fotográfico adesivo
10 folhas de papel adesivo
2 canetas para tecido sugestão: verde,
vermelho, azul...
1 metro de contact transparente
1 EVA (menos rosa e roxo)
1 caixa pequena de material dourado
(111 peças)
3 vidros de cola (médio)- 90 gramas















2 gibis
2 lápis pretos
2 tubos de tinta relevo
1 pote de tinta acrilex tecido (37ml)
1 rolo de durex colorido ou decorado
Programa Bilíngue
1 pote de massinha 500gr sugestão
Acrilex Soft (qualquer cor)
1 novelo de lã (qualquer cor)
1 rolo de algodão (pequeno)
1 caixa de palito de dente
1 pacote de olhinhos (médio)
10 pregadores de roupa (madeira)
10 contonetes
1 pacote de palito de picolé
Obs: Solicitamos que o material do
Programa Bilíngue venha
empacotado separadamente

Informática


1 Pen Drive ( com nome)



1 fone de ouvido (com nome)
Atenção!

O material deverá ser encapado e etiquetado.
As aulas terão início, no dia 04 de fevereiro de
2020.
Horário das aulas:
Entrada: 12h30min
Saída: 17h50min
Sejam bem - vindos!

