Lista de Material Escolar - 2021
Ensino Fundamental - 1º Ano
MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA
Qtd.

Descrição

Qtd.

Descrição

01

Caderno brochura de 46 folhas pequeno

06

Folhas de papel cartão tamanho A4

01

Caderno de Artes

200

Folhas de sul te A4 branca

01

Caderno quadriculado 46 folhas

01

Lixa na de parede

01

Caixa de giz de cera (12 cores)

01

Pacote de gliter

01

Caixa de guache (12 cores)

01

Pacote de lantejoula

01

Caixa de palito de fósforo

01

Pacote de palito de churrasco

01

Caixa de tinta plástica

01

Pacote de palito de sorvete colorido

02

Caixas de massinha de modelar

01

Pacote de papel dobradura colorido

01

Camiseta branca usada

01

Pincel

01

Caneta permanente preta

02

Rolos de papel crepom qualquer cor

06

Folhas de color set tamanho A4

10

Sacos plásticos A4

02

Folhas de EVA coloridas

02

Folhas de EVA estampadas

03

Tubos de cola bastão

02

Folhas de EVA glitter

03

Tubos de cola líquida

MATERIAL PARA MOCHILA
Qtd.

Descrição

Qtd.

Descrição

01

Apontador com depósito

01

Garrafa de água

02

Borrachas macias

06

Lápis gra te

01

Caixa de lápis de cor

01

Pasta com elástico

01

Camiseta branca sem estampa para pintura, em um

01

Pasta com plástico

tamanho maior que a criança utiliza normalmente.

01

Régua de 15 cm

01

Escova de dente

01

Tela ecológica 30x40 cm

01

Estojo com divisões

01

Tesoura sem ponta

01

Estojo para colocar os objetos de higiene pessoal

01

Toalha para a hora do lanche

Obs. O material de higiene é de uso exclusivo do aluno, devendo permanecer dentro da mochila.

INÍCIO DAS AULAS: 27/01/2021

Todo material escolar deverá estar identi cado com nome completo e turma. O mesmo deverá ser
entregue na reunião de apresentação
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25/01/2021 – 1° ano A (manhã) às 18h
26/01/2021 – 1° ano B (tarde) às 18h

Livro de Caligra a
Capa

Título

Autor

Editora

Marcha Criança 1º ano - Caligra a com ortogra a e gramática

Armando
Coelho Teresa, Maria

Scipione

Livros de Leitura
Bimestre Capa

Título

Editora

1º

OS TRÊS LOBINHOS E O PORCO MAU – Eugene Trivizas

Brinque-Book

Este livro inverte os conhecidos papéis do lobo mau e dos porquinhos:
quem era caçador vira caça e vice-versa, mantendo o maniqueísmo de
algumas histórias infantis, que simplesmente separam os personagens
entre bons e maus, bobos e espertos.

2º

O CASO DO BOLINHO – Tatiana Belinky

Moderna

A avó faz um bolinho e o põe na janela para esfriar. O bolinho vai
rolando até sair para o quintal, e do quintal, para a estrada, onde
encontra uma lebre que o quer devorar. Mas o bolinho lhe canta uma
canção, a lebre se distrai com a canção, e o bolinho aproveita para ir
rolando, até que encontra a raposa. O bolinho canta, mas a raposa
esperta, o cobre de elogios e nhoc! É o m do bolinho.
3º

O CASO DAS BANANAS – Milton Célio de Oliveira Filh

Brinque Book

Quem teria comido as bananas do macaco? Esse é o mistério que vem
agitando a mata e que vai levar o pequeno leitor a avançar página a
página com prazer na leitura do livro. Desvendar o caso é missão da
investigadora Coruja. Mas não é nada fácil, pois todos os bichos são
suspeitos e, para complicar mais ainda, cada um joga a culpa no outro.
Não, não assim deslavadamente, mas por meio de enigmáticas
insinuações. Porém, a Coruja, inteligente como ela só, vai decifrando
uma a uma e, seguindo essas pistas, encontra a verdade.
4º

OLELÊ – Fábio Simões
Esta é a história de uma antiga cantiga africana, uma africantiga, do
povo que vive à beira do Rio Cassai, no coração da África.

Líder em Mim (Socioemocional)
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Este material estará disponível a partir do dia 14/12 no site: www.livrofacil.net
Frete gratuito até 31/12/2020

Melhoramentos

NOVO UNIFORME – USO DIÁRIO E OBRIGATÓRIO
Ciclo

Peças - Verão

Peças - Inverno

Fund. I

Bermuda, camiseta com manga, regata e
machão.

Calça, camiseta manga curta/longa, moletom,
jaqueta, segunda pele branca e legging.

LOCAIS DE VENDAS
HDION CONFECÇÕES
Rua Maestro Frederico Nano, 456 – Vila Progresso – Jundiaí-SP
Telefones: 4526-1783 – 99532-5267
CONFECÇÃO COCO LOCO UNIFORMES
Rua do Retiro, 556 – Anhangabaú – Jundiaí-SP
Telefones: 4586-8980 - 4586-8981

