LEONARDO DA VINCI-BETA
ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO
INÍCIO DAS AULAS – 21/02/2018
Material que deverá ser entregue no dia da reunião
02 cadernos de desenho para alfabetização – 40 fls – 150g/m2
(Norma/ Credeal/ Jandaia)
02 caixas de massa de modelar à base de cera, 12 cores
01 caixa de cola colorida
01 pincel chato nº14
01 kit de e.v.a, tamanho A4, cores variadas
100 folhas de desenho A4, 180g/m2
50 folhas de desenho A3 - 120g/m2
01 folha de EVA com glitter
01 pote de tinta têmpera grande – qualquer cor
01 revista
01 lixa preta fina, tamanho A4
01 refil fino de cola quente
01 material dourado de 111 peças
01 livro de literatura infantil adequado à faixa etária (indicado na 1ª reunião de pais)
01 jogo ou brinquedo adequado à faixa etária (indicado na 1ª reunião de pais)
Meninos
01 pacote papel criativo Canson
(80g/m2)
01 pacote de papel lumipaper
02 potes de gliter
01 rolo de fita crepe parda

Meninas
01 pacote papel criativo Canson 120g/m2
01 cola glitter 90g - Tris
01 rolo de fita crepe
01 pacote de lantejoulas

Material que deverá ser entregue no 1º dia de aula
Uma mochila contendo:
01 pasta fina de plástico com elástico
01 cola líquida branca – 40g – Compactor
01 guardanapo de pano para o lanche

01 estojo (sugestão - estojo sanfonado) contendo:
* 01 apontador duplo, com dois furos
(p/lápis jumbo e normal) Maped ou Staedtler
* 01 borracha macia
* 04 lápis pretos nº 2
* 01 caixa de lápis de cor, 12 cores – Mega Soft Color Tris
* 01 tesoura pequena, sem ponta – Staedtler, Tramontina ou Maped
* 01 conjunto de canetas hidrográficas grossas,12 cores
Mega Hidro Color Tris (ponta bloqueada)
* 02 colas bastão grandes – Staedtler, Bismark
* 01 caixa de bastão de cera longo, 12 cores Twist Jumbo Tris

Para as aulas de Música e Expressão Corporal:
01 instrumento de percussão de livre escolha (pandeiro, tambor,
ovinho, chocalho, reco-reco, triângulo, bloco sonoro, clavas, meia
lua, agogô, caxixi, ganzá, bongô, afoxé...)
LIVROS DE LITERATURA INFANTIL
Livro de Férias
 A ponte
Eliandro Rocha - Ed. Callis
As demais leituras dos trimestres (2º e 3º) serão indicadas ao longo do ano.

LIVROS DIDÁTICOS
 Língua Portuguesa – Coleção Porta Aberta
Angiolina Bragança, Isabella Carpaneda
Editora FTD (capa branca/não caixa alta)
 Língua Inglesa –Super Stars Student Book 1
Patrick Jackson – Susan Sileci – Editora Oxford
 Matemática - Coleção Porta Aberta - 1
Marília Centurion, Júnia La Scala e Arnaldo Rodrigues
Editora FTD
 Arte – Mundo melhor 1
Simone Bellusci
Editora FTD

