LISTA DE MATERIAIS 1º ANO – 2022

LIVROS - CURRÍCULO PORTUGUÊS
Língua Portuguesa
Buriti Plus Português 1º ano – Editora Moderna
ISBN: 9788516113117
A Taba – Programa de leitura
https://www.ataba.com.br/colegio-playpen-ecj-2022/

Matemática
Ligamundo Matemática 1º ano – Editora Saraiva
ISBN: 9788547234614

LIVROS - CURRÍCULO INGLÊS
Language Arts
Absolutely one thing, by Lauren Child
ISBN-10: 1536200387
ISBN-13: 978-1536200386
Nothing Rhymes with Orange, by Adam Rex
ISBN-10: 1452154430
ISBN-13: 978-1452154435
I need my monster, by Amanda Noll
ISBN-10: 9780979974625
ISBN-13: 978-0979974625
Library Mouse, by Daniel Kirk
ISBN-10: 0810993465
ISBN-13: 978-0810993464

MATERIAL DE USO PESSOAL
1

1 estojo escolar com duas divisórias contendo:

2


1 tesoura escolar 14cm Noris Club Staedtler (favor se atentar à dominância de mão da criança)



1 pincel marca-texto lumi color amarelo Pilot



6 lápis grafite nº 02 jumbo (1 para o estojo, 5 que ficarão no armário da escola para reposição)



3 colas em bastão 10g (1 para o estojo, 2 que ficarão no armário da escola para reposição)



2 borrachas Faber Castell (1 para o estojo, 1 que ficará no armário da escola para reposição)





1 apontador com depósito para lápis jumbo Faber Castell
1 caixa de lápis de cor jumbo Faber Castell 24 cores
1 régua em acrílico 15cm

Material:


2 cadernos - brochura, capa dura, linguagem, 40 folhas – Sapeca, Tilibra






1 caderno - brochura, capa dura, quadriculado, 1x1cm, 40 folhas - Sapeca, Tilibra
2 pastas Catálogo Ofício com 50 Envelopes Visor 245x335mm Preto
1 jogo de baralho
1 caixa organizadora – Organizador plástico médio 13,5l Ordene - Ref: OR21011N – (Poderá
ser a mesma utilizada no PS5, caso esteja em boas condições)
1 caixa de material dourado com 222 peças
1 pasta ofício de polipropileno 332x232mm amarela
1 Super Massa Kit Cores – Estrela (Ref: 1001301400013)
1 caixa de Lego Classic 123 peças
1 quadro branco pequeno (20x30cm ou 21x27cm)
2 canetas para quadro branco 2,0mm
1 pacote de lenços umedecidos (ficará na mochila do aluno)
1 mochila personalizada da escola (pode ser encontrada na loja Na Rua da Escola)
1 jaleco infantil escolar 100% algodão* para uso no laboratório (sugestão: comprar um
tamanho maior para poder ser usado por cima do uniforme)
*O jaleco deve ser 100% algodão por se tratar de um material menos inflamável que o material
sintético (poliéster ou microfibra).
Boné e filtro solar













Material de artes:




1 Caderno de desenho Canson A4, 140g/m2, branco, 40 folhas.
1 caneta preta ponta porosa Faber Castell.
1 pincel lumi color marca texto amarelo Pilot.

1 nécessaire contendo:




1 escova de dentes com capa protetora
1 pasta de dentes
1 fio dental

Todo o material deverá estar etiquetado com o nome do aluno.

