
 

                Escola Cirandinha 
                  Av. Santa Luzia, 339 – 3234-2124 
 

            Relação de material para 2018 
                           
                                                  1º ano  
                                                       Material Individual  

 

 
 

 
 

01 estojo de pano com 3 repartições 
04 lápis pretos Nº 2 
02 borrachas e 1 apontador 
01 régua (20 cm) 
01 jogo de caneta hidrocor  GROSSA 
01 caixa de GIZÃO de cera 
01 caixa de lápis de cor JUMBO com 
apontador 
01 tesoura sem ponta 
02 cadernos brochurão sem pauta – 48 folhas 

01 agenda - 01 dia por página 
01 pasta de dever de casa 
01 pasta polionda larga (4 cm) c/aba e elástico 
01 aquarela em estojo c/ 12 cores. 
01 sacolinha de pano (50x50 e marcada com nome) 
01 jogo pedagógico(memória ou quebra-cabeça e etc) 
01 toalha de mão 
01 revista para recorte 
01 camisa branca – Dia da Família (tamanho da 
criança) 

Material didático – 1° semestre 

500 folhas de papel oficio branco - tamanho A4 
02 potes de massa de modelar soft 150g. 
01 tubos de cola branca 90g. 
01 lixa nº 200 
04 envelopes pardos, tamanho ofício 
01 pacote de Color Card A4 
01 pincel nº10 
03 vidros de cola colorida 

Material didático – 2° semestre 
01 caderno brochurão com pauta - 48 folhas 
500 folhas de papel oficio branco - tamanho A4 
01 pote de massa para modelar soft 150g. 
03 envelopes pardos, tamanho ofício 
01 folha de cartolina branca 
01 folha  (cartolina) color-set 
01 cola branca  
 

Livros  
 

Português: Porta de Papel – Alfabetização Reformulado 2014 - ED. FTD. 
                    Porta de Papel Atividades – Alfabetização – Angeolina Bragança – ED. FTD.     
 
Matemática: Matemática – Alfabetização – Vol. 1 – Ênio Silveira – ED. Moderna. 
 
História – geografia – Ciencias : Aprender Mais – volume 1 –  Débora Pádua Mello Neves - ED. IBEP 
 
Inglês: Fun Way – (1ªano) Elizabeth Prescher –  ed. Richmond Publishing – 5º Edition 
 
Religião: Crescer com Alegria e Fé – Edmilce Duran-  ED. FTD. 
 
Literatura:  _____________________________________ COLEÇÃO PINGOS– Mary França –  Ed ATICA 

                                                    Observações: 
 
* Todo material deve ser marcado com o nome e entregue na Escola nos dias 01 e 02 de  
Fevereiro de 2018 no horário de 13h às 16h. 
 
* Início das aulas dia 05 de fevereiro de 2018, ( segunda-feira.) 
 
* Nosso uniforme – Verificar nas malharias (marcar com nome e sobrenome) 
 
* Tênis preto e meias brancas.  
 


