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1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INCIAIS
Livros:
LÍGUA PORTUGUESA
 Vamos Trabalhar Linguagem - 2ª edição - 1º ano - Eliana Almeida e Aninha Abreu
Editora do Brasil
 Interpretação de Textos 1 Desenvolvendo a Competência Leitora – Willian Cereja / Ciley
Cleto – Editora Atual
LITERATURA
 Quem tem medo de monstro? – Ruth Rocha – Editora Salamandra
 Reciclagem A aventura da garrafa – Mick Manning e Brita Ganström – Coleção Xereta –
Editora Ática
 O Presente de Aniversário – Ellen Pestili – Editora SM
 Nossos Livros – Peter Carnavas – Tradução Rosana Rios – Editora FTD
MATEMÁTICA
 Matemática 1 – Livro texto - Ênio da Silveira e Cláudio Marques - 4ª edição (2015)
Editora Moderna
 Matemática 1 - caderno de atividades - Ênio da Silveira e Cláudio Marques - 4ª edição
(2015) - Editora Moderna
CIÊNCIAS
 Aprender Juntos - Ciências - 1º ano – Organizadora: Edições SM
De acordo com a BNCC
HISTÓRIA
 Aprender Juntos - História - 1º ano – Organizadora: Edições SM
De acordo com a BNCC
GEOGRAFIA
 Aprender Juntos - Geografia - 1º ano – Organizadora: Edições SM
De acordo com a BNCC
LÍNGUA INGLESA
 Kids’ Web 1 – Ana Lucia Militello – Second Edition - Editora Richmond
Material de Papelaria:
 Português - 1 caderno universitário vermelho de capa dura brochura 48 folhas;
 Matemática / - 1 caderno universitário amarelo de capa dura brochura 48 folhas;
 Geografia / História / Ciências - 1 caderno universitário verde de capa dura brochura
48 folhas;
 Redação - 1 caderno meia pauta capa dura espiral grande 96 folhas;
 Inglês - 1 caderno universitário azul de capa dura brochura 48 folhas;
 1 caderno grande de caligrafia capa dura;
 1 pasta arquivo para todas as matérias (deixar em casa).
 1 pasta fina, de plástico amarela, com elástico, tamanho ofício.*
 1 caixa de lápis de cor jumbo (24 cores).*
 1 caixa de hidrocor fina (12 cores).*
 1 apontador com depósito (jumbo e comum).*
 1 cola pequena.*
 1 tesoura sem ponta*
 6 lápis pretos.*
 1 borracha.*

(*) Esse material é de uso pessoal e permanecerá com o aluno, devendo ser
reposto, quando necessário.

Observações:








Livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente, e etiquetados na capa com o
nome e ano do aluno.
Com o objetivo de padronizar e facilitar o uso do material pelo aluno, é solicitada a aquisição
conforme as especificações acima, pois materiais diferentes não serão aceitos.
Todo material escolar deverá conter o nome da criança.
O material de papelaria acima sublinhado deverá ficar na mochila do aluno.
Os alunos receberão uma agenda da escola no início das aulas.
Nesta listagem não consta o material de uso coletivo usado pela professora em sala de aula com
os alunos, que será cobrado em três cotas: março, maio e agosto.
No primeiro dia de aula o aluno deverá trazer os cadernos e o estojo. O restante do material
será pedido durante a primeira semana de aula.

AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO

Na prática, a Livro Fácil facilita a aquisição do material didático por parte das famílias. As
listas de material de cada série da escola estarão atreladas aos estudantes em nosso site.
O responsável acessa a plataforma, seleciona a série e escreve o nome do aluno. A Partir daí,
automaticamente tudo que a escola indicou é apresentado com um excelente desconto.
Acesse o link para acesso e compra: www.livrofacil.com

