LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018
Fundamental I – 1º ano

Material Individual












Livro integrado Positivo 1º ano por área – Bimestral
(estará disponível nas Livrarias Blulivro)
Livro de Inglês Shine On 1 Student Book with online
practice pack (Brazil)
1 caderno brochura grande de Linguagem capa
dura / 96 folhas
1 caderno brochura grande quadriculado 1cm
(Tilibra – Meu 1º caderno)
1 caderno de desenho grande
1 tesoura sem ponta (Mundial ou Tramontina)
2 pastas brasil com elástico
1 tela para pintura pequena (20x30)
1 avental infantil para pintura
1 paninho de pintura
1 mochila – recomendamos mochila sem rodinha
para facilitar o acesso à sala de aula.

Material Coletivo












1 livro infantil (sugestões no verso)
1 jogo material dourado
1 jogo – Pinos Mágicos
300 folhas A4 (branco) (75g/m2)
100 folhas de A4 reciclado (75g/m2)
20 folhas de A3 coloridas (tilibra)
1 bloco de papel desenho Canson –210x297 mm
Papel criativo Tilipaper 48 folhas TILIBRA – Não
reciclado
3 folhas de EVA - verde/rosa/azul
2 folhas de papel cartão (laranja/verde)
2 unidades de papel crepom (vermelho/amarelo)
















2m de TNT verde
1 peça de fita bebê cetim (10m)
2 tubo de cola grande - 90g (Tenaz ou BIC)
1 pincel nº 10
1 pote de lantejoula (pequena)
3 caixas de lenços de papel
1 pote de massinha de modelar tipo soft (Acrilex )
3 cartelas de adesivos pequenos
1 rolo de fita grande Kraft 50g/m marrom
20 botões
1m de papel pardo
1 gibi infantil
1 marcador para quadro branco
1 tinta de tecido (verde)

Kit (que ficará na mochila) com:






1 nécessaire
1 escova dental
1 toalha de mão pequena identificada com o nome
1 creme dental ( infantil)
1 guardanapo de pano para lanche (acompanha
todos os dias na lancheira)










1 penal com:
2 lápis de escrever
1 apontador simples
1 borracha branca simples
1 régua pequena (15 ou 20 cm)
2 colas em bastão
1 caixa de lápis de cor ( 24 cores (Faber Castell)
1 estojo de hidrocor ( 24 cores – (Faber Castell)

OBSERVAÇÕES:
 Todo o material escolar e uniforme deverá constar o nome completo do aluno, em local visível desde o primeiro dia de aula;
 Entregar o material escolar nos dias 01 e 02 de fevereiro, diretamente para o professor.
 As marcas sugeridas têm por base qualidade do material e visam atender as atividades específicas desenvolvidas no decorrer do
ano letivo.

 De acordo com a necessidade, serão solicitados outros materiais e a reposição dos mesmos com antecedência, durante o ano, para
evitar desperdício ou acúmulo de gastos no início do ano.

 Todos os materiais solicitados se destinam ao uso pedagógico do aluno;
 O livro integrado Positivo e o livro de Inglês estarão disponíveis nas Livrarias Blulivro.
 Uniforme escolar é de uso obrigatório diário. Lojas autorizadas: Loja Marly (Rua dos Caçadores) e Blubel (Bairro da Velha).
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SUGESTÕES DE LIVROS PARADIDÁTICOS:
Adivinhe se puder – Eva Furnari – Ed. Moderna.
Assim assado – Eva Furnari – Ed. Moderna.
Não confunda – Eva Furnari – Ed. Moderna.
Você troca? – Eva Furnari – Ed. Moderna.
A menina rabiscadeira – Eliana Pougy – Ed. Moderna.
As cores do arco-íris – Jennifer Moore-Mallinos – Cia Ed. Nacional.
O beijo – Valeríe D’Heur – Brinque-Book.
O macaquinho de Maringá – Nara Salamunes – Ed. Base.
Tupi na feira – Nara Salamunes – Ed. Base.
O jacaré do Barigui – Nara Salamunes – Ed. Base.
O que tem nessa venda- Elias José
Ou isto ou aquilo- Cecília Meireles
Lé com cré- José Paulo Paes
Um passarinho me contou- José Paulo Paes
Batalhão das letras- Mario Quintana
Série “Marcelo, marmelo, martelo” – Ruth Rocha – Ed. Salamandra.
A família do Marcelo
A rua do Marcelo
O bairro do Marcelo

Série “As coisas que eu gosto” – Ruth Rocha – Ed. Salamandra.
As coisas que eu gosto.
Sabe do que eu gosto?
Eu gosto muito.
Tem umas coisas que eu gosto.
Coleção “Primeiras leituras” – Pilar Ramos – Ed. do Brasil
O navio
O bolo de chocolate
O convite
Um longo dia
Meu cachorro Kim
Meu aniversário
As nuvens
A escola de Inês
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