ESCOLA MUNDO FELIZ
R. Marechal Hermes, 895 – Gutierrez – Fone: 3337-6301
LISTA DE MATERIAL PARA O ANO LETIVO 2019

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
O material de Artes deve ser comprado de acordo com a lista ou pago na Secretaria da escola. O Material Escolar
individual, relacionado abaixo, não é vendido na escola e deverá ser entregue à professora no dia 04/02/2019.
Favor marcar todo o material com nome do aluno.

MATERIAL INDIVIDUAL
01 estojo completo para ficar na mochila com 3 lápis de escrever, 12 lápis de cor e 01 borracha branca e apontador (Repor
sempre que necessário)
 500 folhas de papel A4
 01 tesoura de aço sem ponta com nome gravado
 01 tubo médio de cola
 01 régua 30 cm
 02 cadernos brochurão com pauta numerada – 60 fls - para Língua Portuguesa e outro para Matemática (Proibido caderno
de capa dura.) Colocar etiqueta com nome legível na capa.
 01 caderno de caligrafia (pauta azul)
 01 pasta plástica com 30 plásticos grossos e furados (para projetos)
 01 camiseta de malha velha para aula de Artes
 03 revistas em quadrinhos (novas)
 01 revista “Recreio” para pesquisas escolares
 05 envelopes brancos tamanho ofício – (não colocar nome)
 03 canetas ponta porosa preta
 01 jogo de 12 canetas hidrocor grossas (reposição em agosto)
 01 jogo pedagógico (Quebra cabeça, Monta-tudo ou jogo de memória) Somente essas opções.
 01 bloco A3 de papel para desenho 140g
 30 folhas de papel almaço
 10 plásticos A4 sem furo
 01 garrafa para colocar água /com nome gravado /Uso diário. (Higienizá-la diariamente, em casa e mantê-la na mochila).
 01 Agenda/Guia do estudante de uso diário e obrigatório. (Será adquirida na Escola no início do ano)
 Material dourado de uso individual

LIVROS DIDÁTICOS (Esse material NÃO será adquirido na escola)
Português: Coleção Aprender Juntos/ Adson Vasconcelos –– Editora SM – 1° ano - 6ª edição 2017 BNCC -imagem abaixo
Matemática: Coleção Projeto Ápis / Luiz Roberto Dante –– Editora Ática – 1° ano – 2017

Inglês: Super Seek and Find – ed. Macmillan - Lucy Crichton e outros – vol 1






Livros de literatura/Leitura
 Livro para trabalho coletivo de literatura, um por etapa.
 1ª etapa será pedido na segunda semana de aula.
(2ª e 3ª etapas: os livros serão solicitados no início de cada etapa)
 Biblioteca de sala: Os livros serão solicitados no início do semestre.

MATERIAL DE ARTES














1 trincha
02 pincéis nº 22 e nº 6
03 vidros de guache de 250g (preto, azul-claro, verdeclaro)
01 pacote de 100 folhas de papel reciclado
50 folhas de Color Set colorido- Tamanho A4
04 unidades de tinta plástica PVA- 37 ml (2 brancos- 2
pretos)
01 rolo de fita adesiva de espuma
03 folhas de papel crepom (vermelho, azul, amarelo,)
01 rolo de fita crepe
01 estojo de aquarela
01 caixa de giz pastel 1 caixa de giz de cera (gizão 12 unidades)
1 cola de 500g – PVC

