ESCOLA VICENTINA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS
LISTA DE MATERIAL - 2018

ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO
LIVROS:


Português: Projeto Buriti 1 – 4ª edição 2017 – Ed.Moderna
(Acompanha: caderno do leitor, envelope com materiais cartonados e adesivos e livro-varal)



Empreendedor Mirim – 1° ano - metodologia OPEE - FTD Educação



Matemática: Projeto Ápis: Matemática – 1° ano , 3ª edição - 2017. Editora Ática.



Ciências/História/Geografia: Projeto Buriti 1 – 4ª edição 2017 – Ed.Moderna



Ensino Religioso: Diálogo Inter-religioso. Volume 01. Editora FTD, 1ª edição – 2017.



Inglês: Kid’s WEB 1 (livro do aluno + MultiRom + Comic Book) – Autores: obra coletiva, editado por Ana Lucia
Militello. Ano 2014 – 2ª edição – Editora Richmond.

Observação: venda dos livros didáticos com desconto diretamente com as Editoras.
Datas: 06/12/17 – 17h às 19h
06/02/18 – 8h às 10h ou 13h30 às 15h30
Local: Ginásio da escola
MATERIAL INDIVIDUAL: (com o nome marcado
em cada objeto)
Cadernos:
Português: 01 caderno grande (brochura) 48 fls
Matemática: Caderno quadriculado 10mm. Sapeca da
Tilibra.
História, Geografia e Ciências: 01 caderno grande
(brochura) de 48 fls.
Ens.Religioso/Filosofia: 01 caderno grande de 48 fls.
Caligrafia: 01 caderno de caligrafia pedagógico –
Dominguinhos. Ed. São Domingos.
Outros materiais:
01 pasta polionda amarela (fina)
01 jogo de material dourado individual (madeira)
01 estojo simples para lápis com zíper
05 lápis pretos simples
01 apontador com depósito
01 foto ( 3 x 4 ) da criança, com nome no verso
02 borrachas brancas macias
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
01 caixa de tinta guache com 6 cores
01 pincel para tinta, chato e largo, nº10
02 tubos de cola bastão 180ml

01 tubo grande de cola líquida
01 tesoura sem ponta com nome do aluno
03 envelopes brancos – 26 x 36cm
01 caixa de massinha de modelar - Acrilex
01 régua transparente – pequena
01 caixa de cola gliter (sugestão: marca Acrilex)
01 jogo de formas para massinha
01 gibi adequado à faixa etária
01 pacote de lantejoulas grandes (qualquer cor)
02 blocos criativo para uso escolar (de preferência da marca
Romitec)
03 cartelas de adesivos (motivo infantil)
02 blocos de papel canson A4
01 revista para recorte
01 jogo de canetinhas (ponta fina) com 12 cores.
01 agenda escolar Vicentina
Material específico para Professora de Arte:
01 lápis preto 4B
01 pincel chato n° 2
01 caixa de giz de cera
01 pote de 250ml de tinta guache (qualquer cor)
01 caixa de camisa para guardar o material
01 pacote de palito de sorvete

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS:








Os cadernos e os livros devem ser encapados com plástico amarelo.
O material deve ser simples.
Colar etiquetas nos cadernos e livros com: nome do aluno, ano e turma.
O uniforme deverá ter o nome do aluno bordado obrigatoriamente, para evitar trocas e perdas.
Não são permitidas mochilas de outras escolas;
Na agenda, favor preencher os dados de identificação do aluno.

Entrega do Material: 06/02/18 (terça-feira)
 Alunos da manhã: 7h30min às 10h
 Alunos da tarde: 13h30min às 15h30min
 Alunos do integral: entregar o material no horário que o(a) aluno(a) irá frequentar o regular

Início das aulas com os alunos: 07/02/18 (quarta-feira)
Horário: manhã: 7h30min às 11h45min / Tarde: 13h15min às 17h30min
Alunos do período integral: 7h30min às 17h30min

