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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 O material de uso individual deverá ser mantido na mochila.
 A responsabilidade de reposição do material de uso individual já utilizado, desgastado ou extraviado, caberá
somente aos senhores pais ou responsáveis.
 ATENÇÃO: Todo material entregue será conferido e anotado pelo professor, podendo ser cobrado o material
que faltar a qualquer momento pelo mesmo.

Livro(s) Didático(s)
 Porta de Papel (alfabetização) Autores: Angiolina Domanico Bragança, Isabella Pessoa de Mello Carpaneda,
Regina Iara Moreira Nassur – Editora FTD
 Porta de Papel (Atividades) Autores: Angiolina Domanico Bragança, Isabella Pessoa de Mello Carpaneda,
Regina Iara Moreira Nassur. – Editora FTD
 Vamos Trabalhar - Matemática - (Eliana Almeida e Aninha Abreu) - Editora do Brasil
 Vamos Trabalhar - Natureza - (Eliana Almeida e Aninha Abreu) - Editora do Brasil
 Hello! - Stage 1 - Ensino Fundamental I - Inglês - 1º Ano -Autores: Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de Faria
Editora Scipione.
Livros(s) Paradidático(s)
 1º Bimestre - Bibi compartilha suas coisas - (Alejandro Rosas) - Editora Scipione
 2º/ 3° Bimestre – O dia em que o Léo se exercitou (Agathá Lemos) – Editora CPB Educacional (Casa
Publicadora Brasileira)
 4º Bimestre – E a água, Carolzinha?! (Gisélia Fonseca) - Editora CPB Educacional (Casa Publicadora
Brasileira)
Materiais
 2 cadernos pequenos s/arame deitado com capa dura, azul etiquetado (ditado, aula, casa)
 1 pasta azul transparente fina com elástico (etiquetada com o nome da criança)
 12 lápis preto nº.02
 10 borrachas
 2 caixas de lápis de cor grande com 12 cores Obs.: 1 caixa para ficar em casa
 2 caixas de giz de cera fino
 1 estojo para ficar na mochila
 4 envelopes pardo ou branco de tamanho ofício
 2 tubos de cola em Bastão
 2 jogos de canetinhas 12 cores
 3 apontadores de metal
 1 tesoura sem ponta
Trazer sempre na mochila
 1 copo ou garrafinha de uso pessoal com nome
 1 toalhinha para merenda com o nome da criança

