Curso: 1º ano (completando 6 anos até 31/03)
Relação do Material – Ano: 2022
Início das aulas: 01/02/2022

PAPELARIA:
-

01 apontador, com recipiente.
01 borracha branca.
01 caixa de lápis de cor – 24 cores.
03 lápis pretos, nº 2.
01 estojo de canetas hidrocor – 12 cores - ponta fina.

- 01 estojo que comporte o material acima solicitado.

Este material deverá ser
reposto durante o ano,
a medida do necessário.

- 01 agenda – qualquer modelo tradicional – tamanho grande (1 folha para cada dia).
- 01 tubo de cola líquida – 110g.
- 01 tesoura sem ponta (de boa qualidade e etiquetada).
- 01 caderno pequeno de capa dura – 100 folhas – não pode ser espiral.
- 01 caderno de desenho – tamanho grande - espiral - 48 folhas - sem seda - com margem - etiquetado.
- 01 pasta de Polietileno – qualquer cor – tipo maleta.
- 05 sacos transparentes – tamanho sulfite A4.
- 01 bloco de Lumi Paper – Creative – A4.
- 01 régua transparente de 20cm.
- 03 pastas ofício grampo trilho.
- 01 pacote de papel sulfite branco com 500 folhas – A4.
- 01 gibi.
- 01 JOGO EDUCATIVO ALFABETO SILÁBICO.

LIVROS:
 PORTUGUÊS:
1) Interpretação de Textos – 1º ano
Autores: William Cereja / Ciley Cleto
Editora: Atual
ISBN: 9788547237325
2) Zigue-zague – Caligrafia – 1º ano
Editora: Scipione
ISBN: 9788547402006

 INGLÊS:
New English Adventure -Level 1 - Student's Book with Workbook.
Autores: Cristiana Bruni, Regina Raczvnska e José Luis Morales
Editora: Pearson
1ª edição
ISBN:  9781292181967

PARA ALUNOS DO CURSO INTEGRAL
- 01 “nécessarie” contendo 1 escova de dentes e 1 creme dental.
- 01 caixa de massa de modelar.
- 01 caderno pequeno – capa dura – 50 folhas.

Obs.: 1) Todo o material deve ser etiquetado.
2) Caso seja necessário, outros materiais poderão ser pedidos no decorrer
do ano.
Aproveitem os descontos exclusivos para a compra da lista no site da Livro Fácil, agora também com parcelamento
em 12x sem juros!
A novidade é que a Livro Fácil, agora faz parte do Grupo Somos. Garantimos a entrega do material correto
adotado pela escola, e nesse ano você ainda vai contar com o rastreamento da entrega do seu pedido. A Livraria
LIVRO FÁCIL estará à disposição dos Senhores Pais SOMENTE pelo site www.livrofacil.net
OBS.: A LIVRARIA LIVRO FÁCIL FOI COMPRADA PELA SOMOS EDUCAÇÃO

Feliz Ano Letivo!
A Coordenação.

