
MATERIAL DIDÁTICO E DE USO PESSOAL
ANO LETIVO: 2021

1º ANO:
Ensino Fundamental

A compra do material deverá ser realizada por meio da loja virtual da Edebê Brasil, no endereço:
http://loja.edebe.com.br

• Marcha Criança - Caligrafia, Ortografia e Gramática - 1º Ano. Armando Coelho Teresa,Maria. Editora
Scipione.

• Marcha Criança Gramática - 1º Ano. Maria Teresa. Maria Elisabete. Armando Coelho. Editora
Scipione.

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I

KIT: COLEÇÃO NAUTAS
PARADIDÁTICO:OS CHAPÉUS MÁGICOS DE BABI
PARADIDÁTICO:DE PONTO EM PONTO UM DESENHO EUMONTO

PROJETO BILINGUE: Venda na Livraria Lira
LIVROS: KIDS BOX 1 ACTIVITY BOOK WITH ONLINE RESOURCES UPDATE 2ED

KIDS BOX 1 PUPIL’S BOOK UPDATE 2ED



MATERIAL DE USO PESSOAL
02 cadernos de 01 matéria espiral capa dura
01 copo ou garrafinha com tampa (fixo na mochila)
02 escovas dentais com capa - uma para cada semestre (fixa na mochila)
02 tubos de creme dental - um para cada semestre (fixo na mochila)
01 tesoura com ponta arredondada com o nome gravado
01 avental resistente (pintar ou bordar o nome)
01 jogo pedagógico (quebra-cabeças, da memória, etc)
01 jogo pedagógico em Inglês (quebra-cabeças, da memória, etc) para o Bilingue
01 estojo com zíper com dois compartimentos (material resistente)
02 revistas ilustradas (para recorte)
01 bloco de papel criativo dupla face A4 (cores variadas e/ou fluorescente)
01 cx de material dourado (madeira ou emborrachado)
02 cxs de lápis de cor com 12 cores (uma para cada semestre)
01 jogo de canetas hidrográficas com 12 cores (grosso)
01 jogo de canetas hidrográficas com 12 cores (fino)
08 lápis nº 2 (trazer conforme a necessidade)
01 régua acrílica de 30 cm
04cxs de massa de modelar
01 pacote de palito de picolé
01 pincel de pêlo nº 20
01 tubo de cola branca (pequeno)
01 tubo de cola isopor
02 tubos de cola bastão (grande) - uma para cada semestre
02 pastas com zíper ou velcro(uma para cada semestre)
03 borrachas com capa
02 apontadores (com depósito) - um para cada semestre
01 cx de tinta guache com 6 potes de 15ml cada
01 jaleco de algodão na cor branca, manga ¾ (de uso obrigatório na Robótica)

MATERIAL DE PAPELARIA

02 folhas de papel dupla face preto
01 folha de papel 40kg branco
02 folhas de cartolina (cores variadas)
02 folhas grande de papel dupla face liso (cores variadas)
02 folhas de papel dupla face estampado
06 folhas de emborrachado com glitter (cores variadas)
06 folhas de emborrachado liso (cores variadas)
06m de TNT (02 metros de cada com cores variadas)

TODO O MATERIAL DEVE SER IDENTIFICADO COM O NOME E SÉRIE DO (A) ALUNO (A).
(Repor quando necessário)


	                       PROJETO BILINGUE: Venda na 

