RELAÇÃO DE MATERIAL E DE LIVROS 2017
1o ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
Para facilitar a aquisição dos livros adotados, funcionará, na Sede Central, sala 103, e na Sede Parangaba, sala 104, a LIVRARIA
EDUCAR no período de 06 de dezembro/2016 a 24 de fevereiro/2017 – Fone: 4009-6073 (Sede Central) / 4009-2522 (Sede
Parangaba).
Material de Artes
•

IMPORTANTE: O material relacionado a seguir deverá ser entregue devidamente marcado com o nome da criança à professora no
primeiro dia de aula.

Quant.

Discriminação

1

Resma de papel branco – tamanho A4

1

Caixa de Lápis de Cor com 12 cores

1

Tela 20×30

1

Pincel chato no 14

Utilização
Trabalhos dirigidos, atividades de artes, painéis, representação de histórias.
Média de 12 folhas/semana.
Usado para desenvolver o projeto anual de Artes e aplicação no desenvolvimento
motor em outras atividades.

Material de uso pessoal
•

IMPORTANTE: O material relacionado a seguir deverá ser entregue devidamente marcado com o nome da criança nos dias 17 e 18 de
janeiro/2017 das 8h às 17h.

Quant.

Discriminação

1

Pasta escolar ou mochila, contendo diariamente: borracha, apontador, régua de 30 cm, lápis grafite, uma caixa grande de lápis de
cor com 12 unidades, tesoura inox (sem ponta) gravada com o nome da criança.

1

Caderno grande de desenho com 50 páginas

1

Pasta colecionadora com sacos plásticos para guardar atividades e avaliações

2

Caderno grande, pautado, capa dura – “brochurão” (sem espiral no dorso) – 50 folhas – encapado e etiquetado com o nome da
criança.

1

Material Dourado individual

Auxiliar a criança na construção do número.

1

Alfabeto Móvel (madeira ou E.V.A)

Auxiliar a criança na construção das palavras.

1

Revista em Quadrinhos usada (conteúdo infantil)

Estimular o hábito da leitura.

A Agenda Escolar – modelo padrão – estará à venda na Livraria EDUCAR, na escola (Valor: R$ 25,00).

MATERIAL DIDÁTICO
material
PROGRAMA
MENTEINOVADORA
Mind Lab Brasil

LÍNGUA PORTUGUESA

INGLÊS
NATUREZA E SOCIEDADE
(História/
Geografia/Ciências)
MATEMÁTICA

ORÇAMENTO
LIVRARIA EDUCAR

livros
Livro 1: Administração de Análise de Dados

R$ 188,00 à vista
R$ 198,00 no cartão

Livro 2: Habilidades de Pensamento Lógico
1. Português Linguagens – 1o ano – 4a edição reformulada – 2014
Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar – Atual Editora

R$ 140,12 à vista
R$ 147,50 no cartão

2. Caligrafia 1o ano
Coleção Zigue-Zague. Editora Scipione

R$ 23,94 à vista
R$ 25,20 no cartão

Shine On 1 – Student Book & Extra Practice
Editora Oxford

R$ 110,20 à vista
R$ 116,00 no cartão

Projeto Lumirá 1o ano – História, Geografia e Ciências
Editora Ática, 2016

R$ 116,66 à vista
R$ 122,80 no cartão

A Conquista da Matemática – 1o ano – Edição renovada, 2015
Autores: Giovanni e Giovanni Jr. Editora FTD

R$ 123,40 à vista
R$ 129,90 no cartão

TOTAL: R$ 702, 32 à vista ou R$ 739,40 no cartão
• Informaremos os seis títulos dos livros paradidáticos na primeira semana de aula.
• Os livros paradidáticos deverão ser entregues à educadora e só serão devolvidos no final do ano.
• Entregar devidamente identificado.
Objetivos: – utilizar na formação leitora (Ciranda de Livro);
– estimular o desenvolvimento da interpretação, sondados nas avaliações e formação socioemocional.
•

IMPORTANTE: Destacamos a importância de identificar todo o material escolar de sua criança, incluindo o uniforme.

