LISTA DE MATERIAIS
1º ANO/2022
MATERIAIS DE USO PESSOAL:


1 apontador com depósito



1 bloco criativo (folhas coloridas)



1 borracha macia



1 caixa de lápis de cor de boa qualidade



1 cola bastão 40g



1 cola branca



1 estojo de canetinhas hidrocor



1 fita crepe



1 pasta polionda ou polipropileno fina, com elástico (verde)



1 pincel de qualquer tamanho



1 pote de massinha de modelar (500 g, à base de amido)



1 caneta de retroprojetor preta (ponta média 2.0)



1 tesoura sem ponta de boa qualidade



5 lápis grafite



1 caderno de Linguagem de 48 folhas, capa dura (formato 190 mm x 248 mm / tipo
“Meu Primeiro Caderno”)



1 caderno de Matemática de 48 folhas, com quadriculados grandes, capa dura
(formato 190 mm x 248 mm / modelo “Meu Primeiro Caderno”)

LIVROS DIDÁTICOS:

Língua Portuguesa:


Caderno de Atividades da Nova Geração (à venda somente na escola, a partir de
fevereiro)



Literatura (qualquer edição): Lucia-já-vou-indo, de Maria Heloisa Penteado / Editora:
Ática (a ser utilizado no 2º trimestre)

Matemática:


Caderno de Atividades de Matemática da Nova Geração (à venda somente na
escola, a partir de fevereiro)

Inglês:


Livro: Kid’s Box Starter (Updated Second Edition) - Starter Class Book
Autor: Nixon e Tomlinson / Editora: Cambridge University Press
Observação: é necessário ter escrito na capa UPDATED SECOND EDITION

PROCURE PELAS CAPAS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:


Os materiais de uso pessoal estão sujeitos à reposição;



A escola fornecerá o penal e a mochila personalizados (NÃO serão aceitos
penais/mochilas que não sejam da escola);



Todos os livros e cadernos deverão ser identificados com etiqueta colada na capa,
contendo nome completo e turma da criança;



Os cadernos que não tiverem capa de cor verde deverão ser encapados com
plástico desta cor;



Caso existam cadernos e outros materiais do ano anterior em boas condições,
fiquem à vontade em reutilizá-los;



Nossa escola não incentiva ou valoriza disputa por marcas. Portanto, pedimos que
o material seja o mais básico possível e de boa qualidade.

INDICAÇÕES DE LOCAIS PARA COMPRA:


Papelaria Otani: Av. Manoel Ribas, nº 1054 - Telefone: 3335-6266



Para livros didáticos, entrar em contato com Susy: (41) 99625-8312

OPEN HOUSE DO 1º ANO:
DIA 24/01/2022,
SEGUNDA-FEIRA,
ÀS 18H (presencial).
Observação: Trazer os materiais da
criança neste dia.

Início das aulas: 07/02

