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RELAÇÃO DE LIVROS ADOTADOS PARA 2019
Ensino Fundamental – 1º Ano
O INÍCIO DO ANO LETIVO SERÁ NO DIA: 24/01/2019
Horário de aulas: Manhã: 6h50 às 11h30 / Tarde: 12h50 às 17h30
Língua Portuguesa :
Projeto Ápis – 2º Ano
Autoras: Ana Trinconi, Terezinha Bertin e
Vera Marchezi
Editora: Ática

Língua Portuguesa:
Língua Portuguesa – Isabella (2º Ano)
Autora: Isabella Pêssoa de Melo Carpaneda
Editora: FTD

Caligrafia :
Lendo, traçando e tecendo – Volume 1
Autora: Lúcia Maria Fernandes
Editora: Escala Educacional

Matemática:
Buriti Plus - Matemática / Volume 1
Autor: Edições Educativas da Editora
Moderna
Editora: Moderna / Edição 2018

Ciências, História e Geografia (Buriti
Plus 1 - Interdisciplinar)
Autores:
Obra
coletiva
concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora
Moderna
Editora: Moderna

Ensino Religioso:
Crescer com Alegria e Fé – Vol. 1
Autoras: Ednilce Duran / Glair Arruda
Editora: FTD / Edição Reformulada

Língua Inglesa:
Super Stars – 1 – Student Book
Autores: Patrick Jackson / Susan Banman
Sileci
Editora: Oxford

Obs.: Em conformidade com a Lei 6.059/2011, não
serão aceitos livros didáticos destinados ao
professor.

LITERATURA INFANTIL

Obs.: Os livros de Literatura Infantil listados a seguir
serão trabalhados em sistema de rodízio. Portanto,
adquira somente os dois livros referentes à turma da
sua criança.
LIVROS PARADIDÁTICOS
1º A – MANHÃ

Brincantes poemas
Autor: Cesar Obeid
Ilustrador: Avelino Guedes
Editora: Moderna

O segredo da lagartixa
Autores: Lecticia Dansa / Salmo Dansa
Ilustrador: Salmo Dansa
Editora: FTD
1º B – MANHÃ

A beija-flor e o girassol.
Autora: Paula Valéria Andrade
Ilustrador: Luís San Vicente
Editora: do Brasil

Um, dois, três, agora é sua vez!
Autora: Ana Maria Machado
Ilustrações: Maria José Arce
Editora: Moderna
1º C – TARDE

Vira lata
Autores:Leo Cunha / Luiz Magalhães
Ilustrações: Jean Claude R. Alphen
Editora: FTD

No país das bexigas
Autor: Cesar Obeid
Ilustrador: Bruna Assis Brasil
Editora: Moderna
1º D – TARDE

A velha misteriosa
Autor: Ana Maria Machado
Ilustrado por: Ionit Ziberman
Editora: Salamandra

Os amigos do Marcelo
Autora: Ruth Rocha
ilustração: Alberto Llinares
Editora: Salamandra

LEITURAS COMPLEMENTARES
 2 (dois) livros de literatura infantil contemporânea
(que ainda não tenham sido lidos pela sua criança)
AUTORES SUGERIDOS: César Obeid, Sérgio Cappareli,
Mário Quintana, Ruth Rocha, Pedro Bandeira, Ana
Maria Machado, Elias José, Eva Furnari e Tatiana
Belinky.

MATERIAL INDIVIDUAL
01 garrafa tipo cantil (para água)
03 cadernos pequenos capa dura 96 folhas (sem
espiral)
02 cadernos grandes capa dura 48 folhas sem espiral
- (para atividades de Ensino Religioso e Redação)
01 caderno de desenho grande (48 folhas)
03 revistas em quadrinhos (Turma da Mônica) para
atividades de Língua Portuguesa.
01 Material Dourado (acoplado em caixa de madeira)
01 caixa de lápis de cor grande - conservar
diariamente na mochila- para atividades artísticas.
01 tesoura sem ponta – para uso em atividades de
recorte que desenvolva a coordenação motora.
01 caixa de giz cera (grosso)
01 estojo de hidrocor fino
01 marcador para retroprojetor – tinta permanente
(preto) – para atividades artísticas e diárias.
01 régua de 15 cm (transparente ou cor única sem
detalhes) para atividades matemáticas, artísticas e
diárias
01 pasta fina tamanho ofício com elástico, para
colecionar atividades fotocopiadas (cor azul)
Obs.: Todo o material individual listado acima,
inclusive a lancheira e a mochila escolar,
deverão ser identificados com os dois primeiros
nomes da criança.
MATERIAL COLETIVO
OBS: O MATERIAL LISTADO ABAIXO NÃO PRECISA
SER IDENTIFICADO COM O NOME DA CRIANÇA
ATENÇÃO:






De acordo com a Lei Ordinária Nº 5871/2009, os
pais poderão entregar o material considerando o
cronograma semestral definido pelo Colégio.
Os pais que optarem pela entrega de todo material
no início do ano letivo, devem observar a relação
do 1º e 2º semestres.
Entrega do material deverá ser no turno em que a
criança estuda.

PARA USO (1º SEMESTRE).
Prazo de entrega: 15 e 16/01/2019
03 folhas de papel colorset (Manhã: vermelho /
Tarde: laranja)
03 folhas de E.V.A (Manhã: marrom / Tarde:
vermelho)
10 envelopes brancos (36 cm X 26 cm) – para
colecionar atividades sistemáticas.
02 tubos de cola para isopor – 90g
03 metros de TNT (verde)
01 caixa de tinta guache
01 foto colorida, em tamanho 15x21 da criança (para
utilização na dinâmica de acolhida)
01 foto colorida, em tamanho 15x21 da família

05 fotos coloridas, tamanho 3x5 da criança (para
identificação de atividades)
01 brinquedo didático da preferência da sua criança,
para uso em atividades diversificadas.
Sugestões: quebra-cabeça, jogos de memória, jogos
matemáticos, jogos múltiplos que envolvam o
alfabeto e formação de sílabas e palavras.
(Preferencialmente de material resistente e
atrativo para a criança)


PARA USO (2º SEMESTRE).
Prazo de entrega: 24/06/2019
03 folhas de papel colorset (estampado)
03 folhas de E.V.A (Manhã: bege / Tarde: verde claro)
30 folhas de papel peso 60
01 pacote de papel Creative Colorido para atividades
artísticas

Observações:
1. Os livros e cadernos deverão ser encapados
com plástico transparente e devidamente
identificados com etiquetas contendo o
nome completo, a série e a turma da sua
criança.
2. Trazer os livros e paradidáticos para o
Colégio na data de entrega dos demais
materiais.
3. O estojo com lápis, borracha, apontador,
régua e lápis de cor, a criança trará sempre
na bolsa.
4. Evite comprar estojo de metal ou outro
material que chame a atenção da criança,
pois eles provocam transtornos na hora dos
trabalhos. O ideal é um estojo simples com
zíper. Os lápis deverão ser simples. Se a
opção for por grafite, sugerimos o de ponta
0,9 mm.
5. Uniforme:
a) A bermuda de uso diário deve ter
comprimento de 10 cm acima do joelho;
b) Tênis pretos (nem sapatos, nem botas);
c) Meias brancas sem detalhes.
Obs.: Os alunos que contrariam estas
orientações criam problemas com a
disciplina da Escola.

“Orientar a vida para Deus
garante a ela um verdadeiro
significado.”
Beata Savina Petrilli

