Material Didático 2022
1º Ano do Ensino Fundamental
2022
Livros

Sistema de Ensino SAE Digital: Coleção com 4 volumes que trazem os seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa,
Matemática, Geografia, História, Ciências, Arte, Filosofia, Educação Física e 4 livros paradidáticos. (Vendas pelo site
lojasaedigital.com.br)
Raciocínio Lógico: Projeto PAI / Volume 1 / Edição Atualizada (Edições SM)
Ensino Religioso: Fé na Vida / Ética e Cidadania / Margarida Regina, José Donizete / (Editora do brasil – volume 1)
Inglês: 1º Ano – Kid’s Box Starter (Vendas na Bridge School)
Ed. Financeira: Oficina de Negócios/ Maria Eduarda Noronha/Maria Luiza Soares/ 1º ano (Editora Construir)

Materiais para uso individual
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Caderno grande para agenda 96 folhas
Caderno grande (Gramática e Produção)
Caderno grande (Matemática)
Caderno pequeno (Leitura)
Caderno grande (Raciocínio Lógico)
Caderno grande fino (Inglês)
pasta preta grande com folhas transparentes para atividades de Inglês
Folhas de papel color set (cores diferentes)
Régua (30 cm)
Caixas de lápis de cor
Tesoura sem ponta
Tubos de cola
Caixa de lápis cera
Caixa de massa de modelar
Pacote de paletas de picolé
Avental
Pasta fina (para conduzir as atividades)
Lápis grafite c/ borracha

Materiais para uso coletivo

01 resma de ofício
05 folhas color set (cores variadas)
02 rolos de EVA grande (verde e azul)
03 folhas de EVA com glitter (verde, vermelho e branco)
02 cartolinas
02 folhas de papel 40kg
01 caixa de tinta guache
01 pacote de bolas São Roque n° 7 (colorida)
02 metros de TNT

Atenção às informações ____________________________________________________________________







Os livros didáticos são instrumentos fundamentais para o nosso trabalho;
Solicitamos 05 cadernos e 01 pasta. Todo o material deve conter o nome do aluno;
Os materiais para uso coletivo (folhas de color set, papel 40kg, ofício, cartolina, EVA e tinta guache) deverão ser
entregues na escola, no período de 24 a 31/01/2022;
O fardamento deve ser o padrão da escola: camisa, calça brim azul marinho e tênis preto. Todos os itens citados
são peças integrantes do fardamento;
A Lei de Direitos Autorais ou Propriedade Intelectual protege o direito do autor, proibindo a reprodução total ou
parcial de qualquer obra, sem prévia autorização.

