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05 cartolinas brancas
04 color set amarelo
03 papel cartão amarelo
02 tubo de cola líquida branca grande
04 colas em bastão de 40g (Sugestão: Pritt, BIC)
01 tinta dimensional branca
01 tinta dimensional preta
02 blocos colorido (sugestão: marca Romitec)
01 bloco Lumipaper
01 pincel chato de cabo amarelo no. 14
01 pincel redondo no. 24
01 caneta de retroprojetor preto
02 crepons marrom
01 folha de E.V.A texturizado
02 tintas de tecido bege
02 cadernos de linguagem grande brochura com 48 folhas (s/ desenho e capa azul)
(1 para Produção de Texto / 1 para Língua Portuguesa)
01 caderno de caligrafia, simples e sem desenho na borda
01 caderno quadriculado 1cm x 1cm, grande e capa dura, brochura, sem borda e sem desenho (Sugestão: marca Tamoio,
Tilibra, San Remo, Leontec ) – (Caso não venha o caderno correto vamos devolver para troca)
01 estojo
05 lápis preto Faber Castell
01 apontador com reservatório
01 borracha branca macia (sem capa)
01 tesoura sem ponta (Mundial ou Tramontina)
01 régua de 30 cm incolor
02 caixas de lápis de cor com 12 cores, tamanho inteiro (1 p/cada semestre)
02 conjuntos de canetas hidrográficas com 12 cores (1 p/cada semestre)
02 pastas com 20 plásticos (para Música e Inglês) – (sugestão: marca YES)
01 gibi
01 revista para recorte (Sugestões: Casa Claudia, Pais e Filhos, Crescer, sobre Natureza, animais, etc. Não pode ser Veja,
Caras, Quem, etc)

LIVROS PARADIDÁTICOS
1. VIVIANA RAINHA DO PIJAMA
AUTORA: STEVE WEBB
EDITORA: SALAMANDRA
2. A COLCHA DE RETALHOS
AUTORES: NYE RIBEIRO E CONCEIL CORRÊA DA SILVA
EDITORA DO BRASIL
3. A VERDADEIRA HISTÓRIA DOS 3 PORQUINHOS
AUTOR: A . LOBO
EDITORA: COMPANIA DAS LETRINHAS

OBS: Alguns materiais de Artes serão solicitados durante o ano
IMPORTANTE:
•
•
•

Todos os materiais deverão estar com nome e ser reposto quando necessário.
Todos devemos conscientizar os alunos sobre a necessidade de conservação dos materiais e do Consumo Consciente dos
mesmos. A natureza agradece.
Para garantir a pré-leitura, a exploração e a surpresa do livro paradidático, pedimos, se possível, envia-los junto com o
material no início do ano e com identificação.

Qualquer dúvida ou problema entrar em contato com a escola, o mesmo ocorrerá em relação à escola aos
Senhores Pais.

Caros Pais...
Para complementar o trabalho de Matemática e outras aprendizagens importantes, precisaremos da colaboração
de vocês para a organização do Kit Matemática.
Com o kit em mãos, promoveremos atividades lúdicas como: seriação, ordem, relação/quantidade, sistema
numérico, noções de juntar, coleções, medidas e muito mais.
Cada aluno do 1º ano deverá organizar sua caixa com a família enviando os seguintes materiais:

- 2 dados;
- 1 relógio de ponteiro pequeno com número;
- 1 calendário pequeno (ex: propaganda de geladeira);
- 1 fita métrica;
- 100 palitos de sorvete;
- dinheiro e moedas de brincadeira;
- materiais diversos para classificação e contagem (ex: botões, carrinhos, miniaturas, tampinhas de refrigerante e
alumínio, sementes). Esses materiais deverão ser armazenados em potinhos.
A decoração da caixa de plástico deverá ser feita pelo aluno.
É importante que cada aluno tenha seu kit para que possam aprender os conceitos matemáticos na prática.
Este kit será usado também no 2º ano, portanto deve ser usado e cuidado com carinho.
Contamos com a participação de todos.

Abraços,
Professora Kátia

