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RELAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO ADOTADOS PARA 2019
o

ENSINO FUNDAMENTAL – 1 ANO

I – RELAÇÃO DE LIVROS ADOTADOS
DISCIPLINAS
01. LÍNGUA PORTUGUESA

LIVROS DIDÁTICOS

Obs.: Os livros de Literatura Infantil listados a seguir só
deverão ser adquiridos após a entrega de material
(Dias 21 e 22/01), quando estão definidas as
turmas.

PARADIDÁTICO:
# Jardim de Versos
Autor: Robert Louis Steveson
Seleção e Tradução: Ligia Cademartori
Editora: FTD
# Língua Portuguesa – Isabela – 2ºAno.
Autoras: Isabella Pessôa de Melo Carpaneda.
Editora: FTD

1o Ano “A”
 Sete Janelinhas – meus primeiros sete quadros.
Autoras: Carla Caruso e May Sheeravel
Editora: Moderna
 A minhoca dorminhoca em apuros.
Autora: Daniela Weil
Editora: Paulinas

# Caligrafia – Lendo, Traçando e Tecendo –
volume 1
Autora: Lúcia Maria Fernandes
Editora: Escala Educacional.

02. MATEMÁTICA

LITERATURA INFANTIL

Língua Portuguesa – Projeto Ápis – 2º ano
Autoras: Ana Trinconi, Terezinha Bertin e Vera
Marchezi
Editora: Àtica

# Buriti Plus – Matemática - 1
Obra Coletiva
Editora: Moderna.

1o Ano “B”
 Marcelo: de hora em hora.
Autor: Ruth Rocha
Editora: Salamandra.
 Um dia desses.
Autora: Ana Maria Machado.
Editora: Ática
1o Ano “C”
 A outra história de Chapeuzinho Vermelho
Autora: Jean-Claude R. Alphen
Editora: Salamandra
 Os três lobinhos e o Porco Mau
Autora: Eugene Trivizas
Tradução: Gilda de Aquino
Editora: Brinque-Book
1o Ano “D”
 A lagartixa que virou jacaré.
Autor: Izomar Camargo Guilherme.
Editora: Moderna.
 O gigante mais elegante da cidade
Autores: Julia Donaldson e Alex Scheffler
Tradução: Gilda de Aquino
Editora: Brinque-Book

03. ENSINO RELIGIOSO

04. NATUREZA E SOCIEDADE

# Crescer com alegria e fé – 1o Ano. ( Ed.
1o Ano “E”
Reformulada).

A velhinha que dava nome as coisas.
Autoras: Ednilce Duran e Glair Arruda.
Autora: Cynthia Rylant
Editora: FTD.
Produção: Gilda de Aquino
Editora: Brinque-Book
 Era uma vez uma bruxa.
Autora: Lia Zatz
Tradução: Gilda de Aquino
Editora: Moderna

# Buriti Plus - Interdiciplinar Ciências,
Geografia e História - 1º Ano
Obra Coletiva
Editora: Moderna
# Geografia – Projeto Ápis – 1º Ano
Autora: Maria Elena Simielli
Editora: Ática

05. LÍNGUA INGLESA

# You Tabble – 1
Autoras: Adriana Saporito e Sueli Valente.
Editora: Macmillan

1o Ano “F”
 O bolo de Natal.
Autora: Elza Fiúza
Editora: Moderna
 Macacote e Porco Pança.
Autora: Ruth Rocha
Editora: Salamandra
1o Ano “G”
 Os três porquinhos.
Recontado por Ana Maria Machado.
Editora: FTD
 Mamãe é um lobo.
Autora: Ilan Brenman.
Editora: Brinque-Book

LEITURAS COMPLEMENTARES – PROJETO DE LEITURA.
 3 (três) revistas em quadrinhos novas ou em bom estado de conservação. Sugestão: (Turma da Mônica).
 2 (dois) livros de literatura infantil contemporânea (que ainda não tenham sido lido pela sua criança) (AUTORES SUGERIDOS: Ruth Rocha,
Ana Maria Machado, Eva Furnari, Tatiana Belinky, José Paulo Paes, Rubem Alves, Sylvia Orthof, Pedro Bandeira, Roseana Murray, Elias
José).

II – MATERIAL INDIVIDUAL












Uso diário (trazer diariamente):
01 bolsa escolar ou mochila.
01 estojo com lápis, borracha, apontador e régua de 15
cm.
01 lancheira.
01 cola de bastão pequena.
01 toalha pequena (conservar diariamente na lancheira).
01 cantil.
01 pasta plástica fina com elástico (para colecionar as
atividades fotocopiadas).
01 tesoura, sem ponta, identificada com os dois primeiros
nomes da criança, para uso em atividades que desenvolvam a coordenação motora.
01 estojo de lápis de cor 12 unidades (para uso em
atividades de pintura)
Uso frequente (ficar na escola):
01 estojo de material dourado pequeno (acoplado em caixa
de madeira), para uso em atividades de matemática.
01 avental de plástico (para uso nas aulas de arte)










Para uso no 1º semestre:
01 foto colorida, em tamanho 15 x 21, da criança (para
utilização na dinâmica de acolhida).
01 foto colorida, em tamanho 15x21, da família.
06 fotos coloridas, tamanho 3 x 4, da criança (para
identificação de atividades).
02 cadernos grandes de capa dura com 48 folhas, sem
espiral.
01 caderno grande de capa dura com 96 folhas, sem
espiral.
01 pasta envelope com botão de pressão ( para envio de
atividades do portfólio).
01 tela para pintura no tamanho 30x40. (para uso nas
aulas de arte).
01 caixa de mdf no tamanho 15x15. (para uso nas aulas
de arte).

Obs.: Todo o material individual listado acima, inclusive a lancheira e a mochila escolar, deverá ser
identificado com os dois primeiros nomes da criança.
III – MATERIAL COLETIVO:














Para uso no 1º semestre:
01 brinquedo didático da preferência da sua criança, para uso em atividades
diversificadas. Sugestões: quebra-cabeça, jogos de encaixe, jogos de
memória, blocos de construções, jogos de profissões, jogos de desafio.
(Preferencialmente de material resistente e atrativo para a criança)
10 folhas de papel 40 kg na cor branca (para uso em atividades de arte).
01 caderno Criative Colorido para atividades artísticas.
04 folhas de EVA nas cores amarela, vermelha, azul e marrom para uso em
atividades de arte (para uso em atividades de arte).
50 palitos de picolé (para atividades de contagem).
05 folhas de papel guache em cores variadas, para uso em atividades
artísticas.
01 pincel de cabo longo nº 10 (para uso nas atividades de arte).
01 rolo de espuma pequeno (10cm).
01 estojo de hidrocor fino (para uso nas atividades de arte).
01 coleção de giz de cera (para uso em atividades de arte).
02 folhas de papel color set estampada (para uso nas atividades de arte).
02 folhas de E.V.A estampada (para uso nas atividades de arte).

Para uso no 2º semestre:




01 caderno Criative COLORIDO, para
atividades artísticas.
02 folhas de papel guache em cores
variadas, para uso em atividades
artísticas.
01 tubo de tinta acrílica de 250 ml.
 Turma A – vermelho
 Turma B – amarelo
 Turma C – azul
 Turma D – branco
 Turma E – preto
 Turma F – verde claro
 Turma G – verde escuro

Obs.: O material listado acima não precisa ser identificado com o nome da criança.
OBSERVAÇÕES:
1. Solicitamos aos senhores compreensão no sentido de trazerem o material no dia indicado e, impreterivelmente, no turno
em que a criança estuda, pois fora dessa data torna-se difícil o nosso atendimento.
2. Os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e devidamente identificados com etiquetas (nome
completo, o ano (série) e a turma da sua criança).
3. O estojo com lápis, borracha, apontador e régua, a criança trará sempre na bolsa ou mochila.
4. Evitar comprar estojo de metal ou de outro material que chame a atenção da criança, pois provoca transtornos na hora do
trabalho. O ideal é um estojo simples com zíper. Os lápis deverão ser simples. Se a opção for grafite, sugerimos o de
ponta 0.7mm ou 0,9 mm.
o
5. O início do ano letivo para o 1 Ano será no dia 24 de janeiro de 2019.
6. Em conformidade com a lei 6.059/2011, não se aceitarão livros didáticos destinados ao professor.
7. Os pais que optarem pela entrega de todo o material no início do ano letivo, observem a relação do 1º e 2º semestres.
8. a) A bermuda de uso diário deve ter o comprimento de 10 cm acima do joelho;
b) O tênis será preto (nem sapato, nem bota);
c) As meias serão de cor BRANCA, sem qualquer motivo.
Obs.: Os alunos que contrariam esta orientação criam problemas com a disciplina da Escola.
9. Os novos alunos saberão a turma quando da entrega do material escolar.
DATAS DA ENTREGA DO MATERIAL PARA O PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DE 2019:
DIAS: 21 e 22 de janeiro.
Horário: 8h às 11h30min (turno manhã) e das 14h às 17h30min (turno tarde).
LOCAL: Área climatizada.

