LISTA DE MATERIAL
1º ANO

OBRAS LITERÁRIAS

3º Bimestre: TRAVINHAS – AUTORA: EVA FURNARI –
EDITORA MODERNA.

MATERIAL ESCOLAR
02 pares de olhinhos que se mexem;
03 lápis pretos para ficar na escola;
02 borrachas brancas para ficar na escola;
03 cadernos grandes, brochura, capa dura, com pauta, 98 folhas (encapado);
01 caderno de desenho;
02 revistas infantis em quadrinhos;
02 revistas para recorte;
01 brinquedo pedagógico para alfabetização; (Alfabeto Móvel)
01 estojo completo com lápis preto, borracha macia,apontador com depósito e cola
bastão;
01 caixas de lápis de cor com 12 unidades;
02 cartelas de adesivos autocolantes;
01 tesoura sem pontas com o nome do aluno gravado para ficar na escola;
01 garrafinha para ficar na mochila;
01 caixa de massa de modelar (com 12 bastões)
01 pincel chato, para pintura, mole, nº 06;
02 blocos de papel criativo - Tilibra Paper Filipino – cores vivas;
02 papel color sete estampado;
01 tela 30 x 40 cm (não precisa da turma Bilíngue)
01 cartolina branca
01 régua 30 cm;
01 metro de velcro transparente;
02 envelopes brancos (30x40);
01 folha de papel cartão branca
01 cola branca 90 grs;
01 pasta transparente com abas e elástico(grande e fina)
01 pote de 250 ml de tinta para artesanato (preto e branco);
01 jaleco para aulas de laboratório (Disciplina Ciências-obrigatório);
01 metros de TNT amarelo;
01 metro de feltro branco;
01 metro de feltro laranja;
Material Dourado;
Jogo de Dominó;
Creme dental, escova de dente e toalha para fazer higiene bucal- deixar na mochila.
01 jogo de sequência lógica;
02 folhas de papel scrapbook com estampa;

4º Bimestre: COMO SE FOSSE DINHEIRO – AUTORA: RUTH
ROCHA – EDITORA MODERNA
LIVROS DIDÁTICOS
COLEÇÃO REDE CATÓLICA DE EDUCAÇÃO

A ser adquirida na Papelaria Mazzolão
Livro 1: Stars Student Book- Patrick Jackson e Susan Banman SileciEditora OXFORD.
01 dicionário da Língua Portuguesa Ilustrado- 3ª Edição -Editora: Saraiva;

A ser adquirido na Papelaria Mazzolão
LEMBRETES

* Todo material escolar e uniforme deve ser marcado com o nome e a série do
aluno;
* Livros e cadernos devem ser encapados com plástico e marcados na capa, com
nome e série do aluno;
* Os lápis devem vir apontados diariamente. Não é permitido o uso de lâminas no
CESFA;
* Os livros literários devem ser adquiridos no início do ano e entregues à
professora
quando solicitados;
* O material de consumo deve ser reposto, sempre que necessário;
* Pede-se ao aluno verificar o horário diário das aulas ao organizar a mochila;

* Início das aulas: 01/08/2018;

