1º ano do Ensino Fundamental - Materiais providenciados pelos pais - 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
02 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 01 de fevereiro de 2018:
04 pastas plásticas com elástico (Alemão (cor vermelha), Inglês (cor Azul), 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
01 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 para guardar massinha (tamanho/tipo pote de margarina)
01 livro paradidático. Autoria de Eva Furnari ou Ruth Rocha.
01 livro de literatura adequado a faixa etária.
01 revista educativa com reportagens para leitura.
02 gibis

O estudante do Bilíngue deverá trazer, além dos materiais acima, 1 pasta brasil com elástico,
etiquetada com nome e turma.

LIVROS
DIDÁTICOS

Livros: Língua Portuguesa (Ligados.com 1 - Editora Saraiva)
Matemática (Projeto Ápis - Editora Ática)

ÁPIS - VERSÃO
REFORMULADA
PARA 2018

EDITORAS ÁTICA E SARAIVA
Data de venda: 23 a 25 de Janeiro de 2018
Local: Escola Barão
Horário de atendimento: 7h30min às 17h30min

Edição a ser
disponibilizada
para venda e uso
em 2018.

VALOR TOTAL: R$ 266,08 (c/ desconto)
À vista ou em 4 vezes no Cartão de Crédito Visa ou Mastercard.

Observações:



Todos os materiais deverão vir com a identificação do estudante, inclusive o uniforme.
Os livros de línguas estrangeiras curriculares serão adquiridos conforme as instruções no
termo de adesão do contrato e deverão ser retirados na Escola de 23 a 25 de janeiro de 2018.

