LISTA DOS LIVROS E MATERIAIS 2017
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Livro didático
Português
Matemática
História, Geografia e
Ciências
Inglês
Xadrez

Projeto Lumirá – Editora Ática (obra coletiva) Vol. 1 (Edição reformulada)
Projeto Presente/ Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis e Estela Milani – Editora Moderna
Projeto Presente/ Autores: Ricardo Dreguer, Cassia Marconi, Nelza Sanchez Guelli e Lilian Bacich – Editora
Moderna - 4º edição - Volume 1
Our Discovery Island – Student Book Vol. 1 – Autor: José Luis Morales – Pearson Editora.
O Pequeno Enxadrista – Autora: Ângela Macedo. 3ª edição (colorido)
01 caderno de produção de texto.
01 caderno de atividade.
01 bloco de desenho escolar A4 - 210mmx297mm. 140g/m2
(Obs. À venda na livraria do colégio).

Papelaria
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03 folhas de papel 40 kg grande.
01 folha de papel contacto (transparente).
02 folhas de cartolina guache (cores diferentes).
02 folhas de cartolina dupla-face (cores diferentes).
1m de papel nacarado.
03 folhas de papel 40kg A3.
02 blocos de Offpinho Lumi.
01 caneta para tecido.
02 folhas de emborrachado vermelho (180x90cm).
02 pacotes de massa de biscuit 90g (cores diferentes).
02 potes de tinta guache (250ml – cores diferentes).
02 potes de tinta acrílica brilhante 37ml (cores diferentes).
01 pincel chato nº 06.
01 tubo de cola branca (90g).
02 caixas de massa de modelar com 12 unidades.
01 pacote de palito de picolé colorido (ponta arredondada).
02 caixas de giz de cera grosso c/ 12 unidades.
01 rolo de fita adesiva colorida (grande).

Material de Uso Pessoal
v 01 copo inquebrável ou garrafinha para água.
v 01 lancheira.

Material de sala (Pessoal)
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01 pasta plástica vermelha (fina).
06 lapiseiras.
10 borrachas (quadradas).
10 lápis grafite.
02 caixas de lápis de cor grande (12 cores).
01 caixa de hidrocor grosso (12 cores).
01 tesoura sem ponta com o nome do aluno
gravado.
01 tela – tamanho 20x30cm.
01 avental.
01 estojo escolar.
01 caderno de capa dura grande.
01 almanacão da Turma da Mônica.
03 pastas com trilho. (À venda na livraria do
colégio).

Obs.:
1. Pedimos que todo material venha de boa qualidade e marcado com o nome do(a) aluno(a) e o ano.
2. Não será permitido o uso de livro de professor.
3. Não será permitido o uso de caderno de matérias e fichário.
4. Todo material escolar (papelaria e material pessoal de sala) deve ser entregue de 23 a 31/01/2017. Após
esse prazo só será recebido no dia 04/02/17 (sábado), das 8h às 12h.
5. Qualquer dúvida, procurar a coordenação.

Livraria Santa Emília – Unidade I
De 2ª a 6ª feira, das 7h às 18h, e aos sábados das 8h às 12h.
Fardamento escolar da diária e Ed. Física, livros, papelaria e material pedagógico.

Fardamento diário:
- Camiseta polo branca padrão do colégio.
- Bermuda: azul padrão do colégio.
- Tênis fechado, cor discreta, adequado para o fardamento escolar.
Fardamento de Educação Física:
- Blusa padrão de Educação Física.
- Bermuda: azul padrão do colégio.
- Tênis fechado, cor discreta, adequado para o fardamento escolar.

Início do Ano Letivo – 2017
01/02/2017 (quarta-feira)
- Integral
- Educação Infantil I e II
- Ensino Fundamental (1º ao 9º ano)
- Ensino Médio
02/02/2017 (quinta-feira)
- Educação Infantil III e IV

