INFORMATIVO - 1º ano EF
RELAÇÃO DE LIVROS COMPLEMENTARES

Gramática
Editora: Scipione
Maria Teresa
Maria Elisabete
Armando Coelho
3ª Ediçã
o/2020
Edição/2020

Produção
Editora: Scipione

Nara Bital/Graç
Bital/Graça Sette
Ivone Ribeiro/Má
Ribeiro/Márcia
Travalha
2ª Ediçã
o/2020
Edição/2020

Ensino Religioso
Editora: Construir
Armando Moraes
Maria Soledade Costa

Inglês
Editora: Scipione

Eliete Canesi Morino
Rita Brugin de Faria
3ª Ediçã
o/2020
Edição/2020

ENDEREÇOS DAS EDITORAS
As editoras oferecem descontos especiais.

■ Editora Scipione:
Scipione: Av. Filomeno Gomes, 670 – Jacarecanga.
Jacarecanga.
■ Editora Construir: Av. Aguanambi, 145 – José
José Bonifá
Bonifácio.
cio.

RELAÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS

A casa do coelho

Cuidado para não
explodir!

Editora Paulinas

Editora Girassol

Lúcia Reis

Paula Furtado

Quando eu crescer
Editora
Melhoramentos
Quentin Gré
Gréban

Manteiga derretida
Editora Franco
Márcia Elmiro

RECOMENDAÇÕES GERAIS
 Atente-se para o título, edição, autor e editora, evitando equívocos na compra.
 Todos os livros solicitados serão trabalhados na sala de aula, exigidos para
estudos e abordados como conteúdos de avaliações, bem como em projetos de
leitura e escrita.
 Sugerimos que os livros sejam adquiridos antes do início das aulas, a fim de
garantir o melhor acompanhamento e rendimento dos alunos.
 Recomendamos a identificação do material escolar (livros, cadernos e acessórios),
os quais deverão ser encapados e identificados com nome/série do aluno.

 Os materiais de uso individual deverão ser repostos ao longo do ano.
 A Agenda Escolar 2022 será entregue gratuitamente no início das aulas.

MATERIAL ESCOLAR DE USO PESSOAL DO ALUNO
 02 (dois) cadernos grandes “brochura” - 96 folhas – capa dura – por matéria
(Português / Matemática).
 04 (quatro) cadernos grandes “brochura” - 48 folhas – capa dura – por matéria
(Ciências / Geografia / História / Inglês).
 02 (dois) cadernos de pauta dupla grande para as aulas de Produção.
 01 (um) caderno de desenho grande capa dura para as aulas de Arte.
 01 estojo completo para uso diário contendo lápis preto, borrachas, 01 apontador
com depósito, 01 cola branca.
 01 (uma) pasta plástica fina, transparente com alça de elástico tamanho ofício
para organização das atividades escolares.
 01 (uma) caixa de lápis de cor
 01 (um) estojo de canetinhas.
 01 (uma) régua 30 cm.

OBSERVAÇÃO: O material escolar é de uso pessoal e exclusivo do aluno e
deve ser conduzido à escola diariamente de acordo com o horário escolar.

REUNIÃO DE PAIS
 A data / horário da primeira reunião de pais será divulgada posteriormente
na plataforma, em nossa página oficial e redes sociais da escola.
 Previsão do início do ano letivo: 24/01/2022.

