LIVROS DIDÁTICOS

L. Portuguesa – Português Linguagens 1 –
Editora Atual – Edição reformulada. (2017)
Autores: William Cereja e Thereza Cochar

Matemática – Mundo Amigo – Ensino Fundamental – 1º ano
Editora SM - Obra coletiva desenvolvida por Edições SM
(Autores: Ana Cláudia Lasiskas, Liane G. Poggetti,
Maria José Wasconcelos, Sandra Carline)

Ciências (Naturais) – Ligamundo - 1º ano
Editora Saraiva - Autores: César da Silva Junior, Sezar
Sassan, Paulo Sérgio Bedaque Sanches, Sonelise
Auxiliadora Cizoto, Débora Cristina de Assis Godoy.
Ciências (Humanas) – o trabalho será desenvolvido através de material
xerografado.
Inglês – trabalharemos com o programa bilíngue da International School. (Os livros
serão entregues aos alunos em sala).

→LIVROS LITERÁRIOS/ PARADIDÁTICOS
Serão indicados através da agenda, no decorrer do ano letivo

→MATERIAL INDIVIDUAL E DE ARTES






01 agenda do colégio (será entregue ao aluno na primeira semana de aula).
03 classificadores plásticos na cor cristal com 12 folhas.
Obs: em cada unidade o aluno usará um classificador.
01 classificador com elástico.
01 caderno grande vermelho, brochura, capa dura com 48 folhas.
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01 caderno de desenho – 48 folhas.
03 potes de massa de modelar cores variadas.
01 estojo grande com 03 lápis grafite, 01 borracha,01 apontador com depósito, uma
caixa de lápis de cor 12 cores, 01 cx de hidrocor com 12 cores, 01 tubo pequeno de
cola bastão, 01 tesoura inox com ponta arredondada e com o nome gravado. (Repor
sempre que necessário).
01 bloco criativo em 8 cores - 32 fls (120g).
01 bloco de papel color mais A4 180g (210 x 297 mm).
01 material dourado individual de madeira / 611 peças.
01 garrafinha (squeeze) com nome gravado, para água.

OBS: Solicitaremos, através da agenda, se necessário, outros materiais de acordo com os
projetos desenvolvidos no decorrer do ano letivo.

→INFORMAÇÕES GERAIS
→ Os livros (didáticos e paradidáticos) deverão ser forrados com plástico transparente.
→ Todo o material deverá vir com a etiqueta preenchida e colada na parte da frente.
→ No primeiro dia de aula, o aluno deverá trazer:
* o estojo completo (os materiais do estojo devem ser repostos sempre que
necessário);
* o classificador da 1ª unidade.

Colégio Antônio Vieira – Vieirinha
Aluno (a) _____________________________
Ano: ______Turma: ______ Turno: ________
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