
 
 

 

LIVROS DIDÁTICOS MATERIAL COMPLEMENTAR 
 

↗ PORTUGUÊS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

USO DIÁRIO: 
- 01 caderno pequeno de caligrafia com capa dura 
- 01 caderno grande de meia pauta espiral (60 
folhas) 
- 01 estojo contendo lápis 2B, borracha com cinta 
plástica, apontador com depósito, tesoura sem 
ponta, régua (15 cm), cola bastão, cola branca, lápis 
de cor (24 cores), hidrocor ponta fina (12 cores), giz 
de cera grosso (12 cores)  
- 01 pasta plástica com alça 
- 01 pasta com elástico 
- Pastas plásticas com grampo:  
   03 azuis para português,  
   03 vermelhas para matemática,  
   01 amarela para ciências/geografia/história  
 

 
 
ARTES: 
- 01 pacote de papel para recortar, colar e montar 
(8 cores) 
- 01 bloco de desenho 140g/m2/A4 
- 01 resma de papel branco A4 
- 01 régua (30 cm) 
- 01 rolo de papel crepom 
- 01 folha de E.V.A. com glitter (45x55) 
- 01 folha de E.V.A estampada (45x55) 
- 02 folhas de E.V.A. lisas com cores diferentes 
(45x55) 
- 01 pincel para pintura chato nº 8 
- 01 pincel para pintura redondo nº 16 
- 02 telas 20X30 para pintura 
- Camiseta de malha branca, grande, para ser usada 
nas aulas de artes (poderá ser a mesma que foi 
usada no ano de 2018) 
- 01 aquarela 
- 01 pote grande de tinta guache (qualquer cor) 

 

↗ MATEMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 

 

LEITURA EXTENSIVA 
 

JOÃO, QUE NÃO QUERIA SER DRAGÃO 
Marcelo Manhães 
 
CADA CASA CASA COM CADA UM 
Ellen Pestili – Ed. do Brasil 
 
ERA UMA VEZ UMA CRIANÇA FELIZ 
Dalila Roufi – Editora Dalila Rodrigues Figueiredo 
 

 

 
 
MATEMÁTICA: 
- MATERIAL DOURADO (caixa pequena de madeira 
ou sacolinha) 

 

 

 

A AVENTURA DA LINGUAGEM: 1º ANO 

LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO –  

Maria Luiza Campos Aroeira, Silvana 

Costa e Zélia Almeida  

Editora Ibep 

MATEMÁTICA 1 – LIVRO  

(APENAS O LIVRO) – 4ª edição  

 Ênio Silveira e Cláudio Marques 

 Editora Moderna 



 

OBSERVAÇÕES: 

→ os alunos deverão adquirir, nas malharias especializadas da cidade, a camisa que será usada na 

inauguração da Escola Jardim Nossa Senhora das Dores, dia 09 de fevereiro. Essa camisa terá uma 

produção limitada e poderá ser usada durante todo o ano letivo. 

→ os livros didáticos são consumíveis e, por isso, NÃO SERÃO ACEITOS LIVROS REAPROVEITADOS. 

→ todo o material, inclusive o uniforme, principalmente o agasalho, deverão ser identificados com o 

nome, a turma e o turno da criança. Os livros também deverão ser identificados e encapados com plástico 

de qualquer tipo. 
→ o material de uso pessoal deverá ser revisado e reposto sempre que necessário. 

→ ao longo do ano, outros materiais poderão ser solicitados. 

 

REUNIÃO DE PAIS: 

06/02/2019, às 13h, no Teatro Sânia Cosmelli 

Pedimos que tragam, nesse dia, todo o material escolar devidamente identificado. 

INÍCIO DAS AULAS: 11/02/2019 

TURNO DA TARDE: 13h às 18h 

 


