CENTRO DE ENSINO CANDANGUINHO
Material Escolar – 2017
1º Ano - Alfabetização



1 agenda escolar CECAN – Ensino Fundamental (fornecida pela Escola)
1 estojo de zíper com: 2 lápis pretos nº 2, 1 borracha plástica, 1 apontador com depósito, 12 lápis de cor fino e 1 régua de 15 cm.

M ATERIAL QUE DEVE PERMANECER NA ESCOLA – A SER ENTREGUE À PROFESSORA NO DIA DA REUNIÃO DE PAIS E MESTRES








2 potes de massa de modelar
1 envelope plástico fechado com zíper, telado (245 x 330 mm) – Círculo do Livro
1 envelope plástico tamanho ½ ofício, fechado com zíper ou barbante
1 pasta plástica com grampo, sem elástico – para Ditado Colorido
4 tubos de cola bastão 10 g
1 estojo de hidrográficas finas – 12 cores
5 cadernos grandes de capa dura espirais, 96 fls não destacáveis e etiquetados na capa (2 para Língua Portuguesa, 1 para
Matemática, 1 para Ciências,1 para História e Geografia)
1 caderno de desenho grande espiral, 96 fls não destacáveis – sem seda – para Círculo do Livro.
1 tesoura sem ponta com o nome gravado
4 gibis
3 envelopes pardos tamanho ofício (etiquetados com nome)
1 mini material dourado com 111 peças (embalagem de pano)
1 flauta doce modelo soprano germânica








LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS NO 1º ANO:
LÍNGUA PORTUGUESA



Português Linguagens 1 – William Cereja e Thereza Cochar – Atual Editora
Porta de Papel Alfabetização com livro de atividades e caligrafia - Língua Portuguesa 1º ano Angiolina Bragança, Isabella
Carpaneda e Regina Nassur – Editora FTD 1ª ed.
* O livro MUNDO LEITOR é adquirido exclusivamente
Mundo Leitor* – Linhas da Vida – Série Viagens – NAVIO
pelo site (https://ecommerce.bresa.com.br)



MATEMÁTICA



Projeto Ápis Matemática 1º ano – Luiz Roberto Dante – Editora Ática (com caderno de atividades e Ápis Divertido) – 2014
Educação Financeira na Escola 1. Carolina Simões Lopes Ligocki e Silvana Maria Silva Iunes. Oficina das Finanças 2014.

CIÊNCIAS


Coleção PLURAL Ensino Fundamental 1 – Ciências – César, Sezar, Bedaque, Sonelise e Débora – Editora Saraiva

HISTÓRIA E GEOGRAFIA


Agora eu sei! – História e Geografia 1º ano – Maria Teresa, Maria Elisabete e Armando Coelho – Editora Scipione

INGLÊS



Shine On 1 – Student’s book and Workbook – Editora Oxford (ISBN 9780194001212)
Paradidáticos: The Gingerbread man / Amrita and the trees – Classic Tales– Editora Oxford (ISBN 9780194239066 / 9780194238908)

Material Escolar – Artes / Projetos (a ser entregue nos dias 26 e 27/1, na quadra coberta)









1 bloco de papel A4 de 140g
100 folhas de papel sulfite colorido 75gr
1 folha de papel cartão fosco
3 folhas de papel pardo
2 folhas de papel de seda
2 folhas de papel nacarado
2 folhas de papel laminado
3 folhas de E.V.A. liso








1 folhas de lixa nº 60/80
1 pincel médio de formato chato
1 pote de tinta guache / 250 gr
1 tubo de tinta para tecido expansível
1 meada de lã
3m de TNT rosa

ATENÇÃO!


Reunião de Pais e Mestres
Dia: 30/1/2017 (2a feira) – Sala de aula – entrega do material escolar de uso individual
Horários: 8h – turno matutino e 14h – turno vespertino
Início das aulas – 31/1/2017 (3a feira)

OBSERVAÇÕES:






Todas as peças do uniforme e objetos de uso pessoal deverão estar identificados com o nome do aluno.
Por medida de segurança, não é permitido o uso de sandálias e chinelos.
O aluno NÃO poderá participar da aula de Natação sem o uso da própria touca.
O estojo escolar deve ser verificado constantemente e os materiais repostos sempre que necessário.
Para a opção da entrega total dos itens de Artes, haverá uma equipe recebendo nos dias 26 e 27/01, das 7h às 18h30, na
quadra coberta.

MATERIAL ESCOLAR INDIVIDUAL-1º ANO-DG216-A

(Continuação – página 2)
UNIFORME ESCOLAR (USO OBRIGATÓRIO)
Bermuda helanca ou tactel cinza
Calça comprida helanca ou tactel cinza
Calça leggin suplex cinza
Calça capri tactel cinza
Calça bailarina helanca cinza
Camiseta regata branca
Camiseta manga curta/comprida branca
Camiseta polo branca
Camiseta babylook branca
Agasalho moleton ou tactel cinza
Tênis e meia branca
Maiô / sunga / touca (Natação)
Avental (Arte)
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