LISTA DE MATERIAL 2022/1º Ano Ensino Fundamental I

* LIVROS
* LINGUA PORTUGUESA
 Marcha Criança – 1º ano do Ensino Fundamental
Autores: Armando Coelho, Maria Teresa, Maria Elisabete e Vivian Marsico
Editora: Scipione - (4ª Edição – 2019)
(ISBN: 978-85-474-0216-7)
 Na Ponta da Língua- 1º ano do Ensino Fundamental I – (6° edição – 2020) – Nova Edição
Autoras: Natércia Rossi e Regina Carvalho
Editora: Access
(ISBN: 978-65-88533-07-9)
 Porta de Papel – Alfabetização- Língua Portuguesa- caderno de atividades- Edição 2014
Autora: Angiolina Bragança, Isabella Carpaneda e Regina Nassur
Editora: FTD
* LIVRO PARADIDÁTICO
 Mania de explicação – (2° edição – 2013)
Autoras: Adriana Falcão
Editora: Salamandra
(ISBN: 978-85-16-08531-5)
 Brincando com as letras

PROJETO DE LEITURA
Kit Projeto de Literatura Infantil – PLIC – (venda na escola)

* MATEMÁTICA
 Matemática 1- livro texto – (5° edição – 2019)
Autores: Ênio Silveira e Cláudio Marques
Editora: Moderna
(ISBN -978-85-16-11972-0)
 Matemática 1- caderno de atividades – (5° edição – 2019)
Autores: Ênio Silveira
Editora: Moderna
(ISBN: 978-85-16-11973-7)

* CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA
 Buriti Plus Interdisciplinar: – História, Geografia e Ciências - 1º Ano do Ensino Fundamental
(1ª edição – 2018 )
Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
Editora: Moderna
(ISBN: 978-85-16-11285-1)

*INGLÊS
 Livro – 1A Combo Split
Editora: National Geographic Learning
 Caderno brochura capa dura 48 folhas (amarelo)

- MATERIAL DE PAPELARIA
02 pacotes de papel A4 (500 fls cada)
02 pacotes de papel – Color Set - ( A4 )
01 rolo de fita durex grande
04 fls. de cartolina branca
02 fls. de papel pardo
04 fls. de papel 40 kg branco
01 tubo de cola glitter
01 tubo de cola colorida
10 envelopes brancos (tamanho A4)
- MATERIAL DE USO PESSOAL
02 tubos de cola líquida branca (40g)
05 lápis preto nº 02
01 borracha
01 régua (20cm)
01 cx de lápis de cor (24 cores)
01 tesoura de ponto vermelho, sem ponta, com nome do aluno
01 marca-texto amarelo
01 apontador com depósito
01 pasta plástica com elástico(azul)
01 cx. de canetas hidrocor (12 cores)
01 caderno de desenho espiral ( capa dura )
01 caderno meia pauta formato capa dura
03 cadernos grandes brochura capa dura (48fls) (verde, amarelo e vermelho)
02 cadernos grandes brochura capa dura (96 fls.) - (1 Azul e 1 Laranja)
01 caderno grande capa dura, pauta dupla e fina para caligrafia (48fls)
01 caderno vertical pequeno (brochura), capa dura, 48 fls.(encapado na cor branca para Ensino Religioso)
01 tela 20 cm x 20 cm
01 estojo para colocar os lápis

Observações:
1. Os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e etiquetados com o nome do
aluno.
2. Todo restante do material também deverá ter o nome do aluno.
3. Colocar os 3 lápis preto, borracha (1), apontador (1), lápis de cor, dentro do estojo, que deve ser
enviado diariamente e repor sempre que for necessário.
4. O material escolar pode ser adquirido em qualquer papelaria.
5. O Material escolar (exceto o material de uso pessoal) deverá ser entregue dia 02/02/2022 a professora
da turma.
6. O material de uso pessoal deverá vir com o aluno no dia 07/02/2022

Onde encontrar os livros:

PAPER BOOK – LIVRARIA E PAPELARIA
Av. das Américas, 15.000 – lojas P e Q – Recreio
Shopping São Francisco – 3387-7932 / 2497-1971
E-mail: paperbookpapelaria@hotmail.com
LIVRARIA LEITURA
Av. Ayrton Senna, 3.000 – loja 2041C – Barra da Tijuca
Via Parque Shopping – 3326-6485 / WhatsApp: 98171-3006
E-mail: viaparque.atend@leitura.com.br
Compra realizada através do site do Projeto Moderna Compartilha
(https://www.modernacompartilha.com.br/) no menu COMPRE AQUI. As vendas acontecerão a partir
do dia 10 de janeiro.
Após a compra, mediante comprovante de pagamento gerado pela editora, os livros serão retirados na
escola a partir de 17 de janeiro, conforme acordado com a editora, evitando assim, extravio dos
Correios.
OBS: A compra pelo site agrega alguns benefícios aos responsáveis e alunos; tais como:
• Acesso ao Portal da Moderna Compartilha e utilização do livro digital na escola e em casa.
• Pagamento facilitado para 2022, *com 10% de desconto* e *parcelamento em até 10X*, nas compras
efetuadas em janeiro *sem juros*.

