
 

 

 

 

 
Lista de Material 2017 
1º Ano – Ensino Fundamental I 

 
 MATERIAL DIDÁTICO EDEBÊ BRASIL 

     Aquisição no endereço: http://loja.edebe.com.br  

Livros do pacote: Arte, Ciências Humanas e da Natureza, Alfabetização e Letramento, Alfabetização, 

Matemática e Ensino Religioso. (Incluindo os paradidáticos no livro de Arte).  

 

 ARTE  

Marcha Criança 1º Ano – Ensino Fundamental I  

Autoras: Lígia Rego/ Lígia Santos 

Editora: Scipione 

 

 CALIGRAFIA 

 No capricho – Caligrafia integrada com ortografia e gramática B 

Autoras: Isabella Carpaneda / Angiolina Bragança 

Editora: FTD 

 

 INGLÊS 

Kid’s Box Starter Pupil’s Book  

Autores: Caroline Nixon / Michael Tomlinson  

Editora: Cambridge  

Kid’s Box Starter Activity Book  

Autores: Caroline Nixon / Michael Tomlinson  

Editora: Cambridge       

(O livro de Inglês será vendido na Bridge School - R. Martinho Francisco, 593 – Cajá, Carpina - PE, 

55813-451)  

 

 MATERIAL DE ARTE 

 01 lápis com borracha 

 01 caixa de lápis hidrocor (fino) - 12 cores 

 20 palitos de picolé 

 01 caixa de lápis de cor 

 01 caixa de tinta guache 

 02 saquinhos de lantejoulas 

 01 pasta plástica de elástico grossa (para 

guardar   todo o material – azul). 

 01 pincel nº 08 

 01 régua geométrica 

 01 pct de canudos (30 unidades) 

 01 avental  

 02 caixas de massa de modelar 

 02 folhas de isopor n°15 

 02 rolos de fita adesiva colorida 
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 MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 01 dado tamanho médio 

 03 cadernos de 60 folhas (pequeno) 

 03 caixas de lápis de cor (12 cores) 

 01 caixa de hidrocor (12 cores) 

 02 caixas de gizão de cera grande (12 cores)  

 04 pastas plásticas com elástico finas (verde) 

 12 lápis grafite 

 03 revistas usadas (pais e filhos, globo rural e crescer) 

 12 borrachas brancas (quadradas pequenas) 

 01 tesoura sem ponta (inox) 

 01 estojo grande para lápis 

 01 garrafa para água com o nome da criança 

 02 folhas de papel camurça azul 

 02 folhas de emborrachados estampados (grande)  

  

 

  

O código penal, em seu art. 184, estipula punição para quem tira cópia ilegal de até quatro anos de 

reclusão. Cópia não autorizada é crime. 

 

OBS: Todo material deverá ser entregue uma semana antes do início das aulas. 
Horário de atendimento: 07h30min às 12h e 14h às 17h. 
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