LEONARDO DA VINCI ALFA
ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO – ANO LETIVO 2022
Todo o material da lista deverá ser entregue à professora, conforme o cronograma a seguir:
1º dia de aula
•

02 cadernos de desenho, 40 folhas, 150g/m2

•

01 estojo grande, com dois compartimentos que deverá conter:
*01 tesoura pequena sem ponta
*01 tubo grande de cola bastão
*01 apontador com depósito
*01 borracha branca
*02 lápis pretos
*01 caixa de lápis de cor 12 cores

2º dia de aula
•

01 estojo aquarela em pastilhas

•

01 conjunto de canetas hidrográficas ponta fina, 12 cores

•

01 tubo pequeno de cola branca líquida

•

01 caixa de giz de cera pequeno e grosso

•

01 pacote de folhas coloridas de desenho, 40 folhas 150g/m

•

01 caneta de retroprojetor colorida

•

01 pote grande de massinha de modelar soft 500g

3º dia de aula
•

03 pastas Clear Book BD 50s Yes (01 cristal / 01 laranja /01 fumê)

•

01 bloco canson 120 g/m A3 (297mm X 420mm)

•

01 metro de papel contact transparente

•

01 bloco criativo cards A4 Credeal (210mm X 297 mm)

•

01 pacote de 50 folhas A4 branca – 180 g/m2 (210mm x 297mm)

•

01 pasta Clear Book BD 30s Yes para a aula de Música (verde)

•

01 pasta com elástico

•

02 gibis

•

01 caixa de Material Dourado com 111 peças

•

02 revistas passatempo Picolé

•

01 flauta doce soprano germânica Yamaha

4º dia de aula
LIVROS DE LITERATURA INFANTIL
Livro de férias:
* Título: Quando eu crescer
Autora: Ana Maria Machado
Editora: Moderna
1º trimestre:
*Título: Chove chuva aprendendo com a natureza sabedoria popular
Autora: Magali Queiroz
Editora: Alis

Os demais livros literários serão solicitados ao longo do ano.
LIVROS DIDÁTICOS
Língua Portuguesa - Ligamundo – 1º ano
Luzia Fonseca Marinho e Maria da Graça Branco
Editora Saraiva
ISBN: 978-85-472-3451-5 (aluno)

Matemática - Marcha Criança – 1º ano
Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho e Vívian Marsico
Editora Scipione
ISBN: 978-85-474-0226-6 (aluno)

Língua Inglesa - SHINE ON 1 SB PREMIUM PK
Susan Banman Sileci e Patrick Jackson – Editora Oxford – 2019
ISBN: 9780194069083

* Caderno com linhas (personalizado) a ser adquirido para uso no 2º semestre.
* 01 jogo pedagógico indicado pela professora no mês de abril.
* Caixa com material dourado.

