
                                                                                                                                              Lista de material escolar e livros- 2017 

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 

LIVROS 
 Coleção Ciranda – Ensino Fundamental I: 1º ano (livro do aluno). Mathema Ed. – Vários autores – R$ 470,00 
 Hop Up 1 – Mady Musiol, Magaly Villarroel, Lisa Kester-Dodgson, Carlos Gontow. Ed. Standfor– R$ 140,00  
 

   Paradidáticos 
 Menina bonita do laço de fita – Ana Maria Machado – Ed. Ática – R$ 40,00 
 O menino que aprendeu a ver - Ruth Rocha – Salamandra – R$ 44,00 

 

 

Total: R$ 694,00 
 

Condições de pagamento dos livros 
 

À vista – desconto de 7% - somente para pagamento em cheque ou dinheiro - (mínimo de 03 livros).  
  

Parcelamento em cheque ou cartão de crédito em até 06 vezes, sem juros (no cheque o 1º no ato e os demais a 
cada 30 dias sucessivamente), condicionado ao valor da compra. 
 

Obs. Pagamentos com cheques pré-datados favor colocar as datas de depósito dos cheques, para evitar que sejam 
depositados antes.  
 

 Horário para retirada dos livros:  
♦ segunda à sexta feira - 08:00 às 18:00 
♦ sábado - 09:00 às 13:00 (funcionamento até o dia 11/02/2017) 
 

 
MATERIAIS 

♦  
♦  

 

- 02 cadernos brochurão 96 folhas (capa dura) 
- 02 cadernos brochura pequeno 48 folhas (capa dura) 
- 02 caixas de lápis de cor com 12 cores 
- 01 caixa de giz de cera grosso e pequeno com 15 cores 
- 01 caixa de massa de modelar grossa com 12 cores (sugestão: Uti Guti) 
- 01 jogo de canetinhas hidrocor 12 cores (sugestão: Faber Castell)  
- 01 tesoura sem ponta  
- 01 estojo ou necessaire para guardar a toalha e a escova 
- 02 tubos de cola branca (90 gramas)  
- 03 tubos de cola bastão grande (sugestão Pritt ou Bic) 
- 02 apontadores com depósito 
- 02 borrachas 
- 01 pasta polionda com elástico transparente (2 cm) 
- 06 lápis pretos  
- 01 pincel nº 16 achatado 
- 01 maleta ofício (tamanho A4) polionda 4cm 
- 01 escova de dente 
- 01 toalha de mão 
- 01 estojo grande com zíper  
- 05 saquinhos Zip (tamanho aproximado de 14 cm X 20 cm – encontrado em lojas de embalagens ou supermercados) 
- 01 tela de tecido para pintura (20 x 30) sem desenho 
- 02 pastas de ferragem plásticas transparente 
- 20 saquinhos plásticos transparentes (2 ou 4 furos) 
- 01 garrafinha com bico (tipo squeeze) para ficar na mochila 
- 01 camiseta velha manga longa para arte (tam. P de adulto) 
- 01 pote de sorvete (2 litros) – vazio e limpo. 
 

Orientações 
 Todo material deve ter o nome do aluno, inclusive cada lápis preto, de cor e canetinhas. 

 Os livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente. 

 Não é permitido o uso de livros usados (com exceção do paradidático). 
 Solicitamos que os responsáveis fiquem atentos à necessidade de reposição de materiais ao longo do ano. 

 Para os pais que desejarem, a escola também venderá material escolar em sua papelaria, a partir do dia 09/01/17.  
 

Informações adicionais 
 Todos os alunos, sem exceção, deverão iniciar as aulas com uniforme completo (com o timbre da escola e tênis).  

 Devem ter material e livros completos e trazê-los quando solicitado. No primeiro dia de aula, os alunos levarão 
agenda personalizada da escola para casa, com os comunicados sobre a organização e funcionamento da escola. 
 No primeiro dia de aula, trazer estojo com: 1 lápis, 1 borracha e 1 apontador – 1 caixa de lápis de cor – cadernos.  
Será entregue no 1º dia de aula pela professora cronograma constando datas de entrega do restante do material. 
 
 
 

Início das aulas para o 1º ano – 26/01/2017 


