1º ano Bilíngue do Ensino Fundamental
Deverão estar com as crianças diariamente na mochila:
05 lápis de escrever
02 borrachas
01 régua (20 cm)
Apontador
Lápis de cor (12 ou 24 cores)

Tesoura sem ponta
04 colas bastão
Penal ou estojo
Canetinhas (12 cores)
01 caixa de giz de cera curto

Entregues para a professora regente no Encontro de Pais em 04 de fevereiro de 2019:
05 pastas plásticas com elástico - Alemão (cor vermelha), Language Arts (cor azul), Arts (transparente)
Tarefas (cor amarela), Sondagens (cor verde). Etiquetadas com nome, turma e componente curricular.
04 etiquetas adesivas já identificadas com nome e turma.
02 massas de modelar com 12 unidades
02 bloco de folha para desenho A4 branco (gramatura 140g)
02 pacotes de papel colorido tam 325 mm x 235mm (gramatura 120g)
01 tubo de cola branca líquida 90g
100 folhas de ofício
01 pote vazio de 800ml (quadrado) para guardar massinha
01 livro paradidático. Autoria de Nana Toledo ou Ana Maria Machado.
01 livro de literatura adequado a faixa etária.
01 gibi
02 hastes de Chenille – qualquer cor
01 caixa de cola colorida (6 cores)
01 pacote de balão colorido
01 folha dupla face branca
01 camiseta grade (adulta/usada) para pintura
Livros: Língua Portuguesa (Ligados.com 1 - Editora Saraiva)
Matemática (Projeto Ápis - Editora Ática)
LIVROS
DIDÁTICOS
- PROJETO ÁPIS
Edição a ser
disponibilizada
para venda e uso
em 2019.

Os livros poderão ser adquiridos diretamente com a
distribuidora, no link abaixo:
https: //distribuidoracuritiba-cle.com.br/login.php
Login : baraoblumenau
Senha : baraoblumenau2019
Na compra online é possível optar pela retirada dos livros na
escola, no período de 22 a 24 de janeiro de 2019, sem cobrança
de frete. O prazo para compra dos livros com retirada na escola
encerra no dia 11 de janeiro de 2019. Os livros da Editora Ática
não estarão disponíveis para venda na escola. Será possível

somente retirar os livros já comprados previamente no site
indicado. No momento da compra online também é possível optar
pela entrega dos livros no seu endereço, mediante pagamento do
frete.
VALOR TOTAL: R$ 274,00 (c/ desconto)

Observações:


Todos os materiais deverão vir com a identificação do estudante, inclusive o uniforme.



O livro de projetos integrados LIPI (R$ 46,00) é fornecido pela Escola e incluídos nas
parcelas dos materiais pedagógicos - vencimento no boleto: fev. mar. e abr. Serão entregues
em sala ao estudante pela Coordenação.



Os livros de línguas estrangeiras curriculares serão adquiridos conforme as instruções no
termo de adesão do contrato e deverão ser retirados na Escola de 22 a 24 de janeiro de 2019.
O valor será incluído nas parcelas de janeiro e fevereiro.
Livro de Inglês R$ 203,00
Livro de Alemão: R$ 75,00

