LISTA DE MATERIAIS / 2021
1º ano - Ensino Fundamental
MATERIAIS

ORIENTAÇÕES

1 caderno universitário brochura capa dura 96 fls azul –
para Matemática e Português.
1 caderno de desenho capa dura espiral c/ 100 fls (A4)
2 pastas catálogo contendo 30 plásticos cada para
arquivar atividades e textos
1 apontador com depósito
1 borracha de boa qualidade
5 lápis preto nº 2B (não usar 4B, 6B ou lapiseira)
1 caixa de gizão de cera com 12 cores
1 caixa de lápis de cor com 24 cores
1 cola bastão grande (de boa qualidade)
1 conjunto de canetas hidrocor com 12 cores
1 régua de 20 cm (acrílica)
1 tesoura pequena sem ponta
1 caneta marca texto amarela ou verde
1 estojo escolar grande (para guardar tudo em um único

 Todo material do ano anterior, em bom estado,
deve ser reaproveitado.
 Livros, cadernos e pastas devem estar
etiquetados com nome do aluno e turma.
 O aluno deverá estar com todos os livros e
materiais individuais até o dia 22/02/2021.
 O uso do uniforme completo é obrigatório até
o 9° ano do Ensino Fundamental.
Venda realizada por Art Uniformes
Telefones: 5181-5756 / 5181-5754

estojo) sugestão: com 3 divisões

IMPORTANTE
Lista de livros disponível na LIVRARIA ITAGYBA: para a praticidade dos pais na compra dos livros
didáticos e paradidáticos, a escola permanece com a parceria com a LIVRARIA ITAGYBA, a qual
oferece a compra através do site www.livrariaitagyba.com.br – senha para acesso: VEJIVYH1





Os nossos alunos terão 7% de desconto e poderão parcelar em até 6x no cartão de crédito.
As listas estarão disponíveis no site da livraria a partir do dia 14/12/2020.
A entrega dos livros será realizada no endereço indicado no momento da compra.
Livros didáticos e paradidáticos estrangeiros devem ser adquiridos no início de janeiro,
independente da data prevista para utilização, visto que é preciso considerar prazos de
importação.

Livros didáticos: são os livros de uso contínuo durante o ano, que servem como referência de
estudo e organização dos conteúdos da série.
Livros paradidáticos de leitura obrigatória: são os literários que serão trabalhados durante o ano.

*Outras obras poderão ser solicitadas durante o ano, bem como reposição de material de uso individual.

PLATAFORMAS – 1º ANO / 2021

DIDÁTICO

A partir de 2021 o aplicativo Matific e a proposta Faber Castell serão adquiridos pelos pais.
O link e os valores para aquisição serão enviados em Janeiro.

LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS – 1º ANO / 2021

DIDÁTICO

TÍTULO

MODERNA

RUTH ROCHA

SALAMANDRA

2º PERÍODO - SALADA, SALADINHA
ISBN: 9788516045746

MARIA JOSÉ NÓBREGA
ROSANE PAMPLONA
(ORG.)

MODERNA

3º PERÍODO - CONTOS DE ENROLAR
ISBN: 9788599306451

ROSANE PAMPLONA

ELEMENTAR

JORNAL JOCA - assinatura anual pelo site.
Informações no tutorial

STÉPHANIE HABRICH

MAGIA DE LER

LUIZ MÁRCIO IMENES
MARCELO LELLIS

MODERNA

CAROLINE NIXON &
MICHAEL TOMLINSON

CAMBRIDGE

MATEMÁTICA

DIDÁTICO

MATEMÁTICA – PROJETO PRESENTE 1º ANO
ISBN: 9788516119874

INGLÊS

DIDÁTICO

PARADIDÁTICO

EDITORA

DÉBORA VAZ
ELODY NUNES MORAES
ROSÂNGELA VELIAGO

LÍNGUA PORTUGUESA – PROJETO PRESENTE 1º ANO
ISBN: 9788516119270

1º PERÍODO - O MENINO QUE APRENDEU A VER
ISBN: 9788516088200

PORTUGUÊS

AUTOR

KID'S BOX STARTER CLASS BOOK WITH CD-ROM
BRITISH ENGLISH - 2ND EDITION
ISBN: 9781316627655

