LÍNGUA
PORTUGUESA
MATEMÁTICA
ENSINO
RELIGIOSO

Livro: De mãos dadas: ética e cidadania.
Ensino Fundamental I. 1º ano. 4ª edição, 2014.
Autores: Amélia Schneiders e Avelino A. Correa.
Editora: Scipione.
ISBN 9788526293502

LÍNGUA
INGLESA

Livro: Lógica do Cálculo, 1º ano.
Autores: Úrsula Marianne Simons e Ana Maria Nauiack de Oliveira.
Editora: Lógica do Pensar.
OBS.: Acompanha material de apoio.
VENDAS a partir de 7 de fevereiro de 2019 - Setor de Reprografia do CES, no bloco 1

Livro: Brick by Brick 1.
Autoras: Hilani Mercadante e Viviane Kirmeliene.
Editora: Standfor (FTD).
ISBN: 9788596010061

FILOSOFIA

Livros PEDAGÓGICOS

Livro: A Casinha Feliz ( Alfabetização )
Autores: Iracema Meireles e Eloisa Meireles.
Editora: EDC – Editora Didática Científica.
VENDAS a partir de 7 de fevereiro de 2019 - Setor de Reprografia do CES, no bloco 1

Projeto OLEM
Livro: Coleção Descobrindo o Líder Em Mim – 1º ano.
Autor: Somos e Franklin Covey/Education.
Edição totalmente nova - Será entregue ao aluno no início do ano letivo.

IMPORTANTE: Livros PEDAGÓGICOS
Informamos que no Ensino Fundamental I, os livros que o aluno irá utilizar deverão ser novos, pois,
necessitam de interação direta do aluno, pintura, recorte, colagem, destaques e uso de figurinhas.

Livro de literatura infantil e jogos pedagógicos.
Adquirir livros e jogo pedagógico, conforme indicação da professora na primeira reunião do ano.

UNIFORME ESCOLAR e MATERIAL ESCOLAR:
 Todo o material e o uniforme deverão estar com identificação do (a) aluno (a).
 O uso do uniforme é obrigatório. O tênis faz parte do uniforme e seu uso diário também é obrigatório.
 A agenda escolar do CES deve estar sempre na mochila e com os dados de identificação preenchidos e
atualizados.
 O ENSINO FUNDAMENTAL I não utiliza livros usados, para que o(a) aluno (a) continue com o gosto de realizar
as tarefas.
O Colégio não se responsabiliza por livros comprados pela internet ou lugares não divulgados pela escola
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 MATERIAIS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES NA 1ª

REUNIÃO DO ANO




























 MATERIAL DO ALUNO
 02 lápis de escrever (observar a cor do grafite)
 01 borracha macia
 01 cola bastão (grande)
 01 apontador com depositor
 01 estojo com nome
 01 caixa de lápis de cor com 12 cores
 01 tesoura inox (sem ponta, comprar de acordo com
a necessidade do aluno, observar se o aluno é
destro ou canhoto)
 02 cadernos de linhas simples, grande, para a aula e
tema (SEM ESPIRAL) – 96 folhas, capa dura
 01 caderno de caligrafia PEQUENO, capa dura (40
folhas).
 01 toalha pequena com nome
 01 garrafinha para água (ficar na mochila)
 01 caixa de giz de cera (curto) com 12 cores
 01 conjunto de canetas hidrocor com 12 cores.
 01 régua dura de 15 cm ou 20cm (não maleável).

100 folhas A4 brancas
100 folhas A4 coloridas
100 folhas A4 de papel de desenho – 120g
10 folhas A3
03 pacotes de color set cards tamanho A4
02 folhas de EVA ( grandes : 1decorado e 1 comum)
02 caixas de massa de modelar soft com 12
01 rolo de fita madeira larga
01 caneta de retroprojetor preta
04 rolos de papel higiênico (para uso em sala de
aula)
01 cola líquida grande – 120 g
01 cola glitter
01 cola bastão grande
01 potinho de gliter
02 gibis
01 revista de atividades pedagógicas de acordo com
a faixa etária (tipo Picolé)
 MATERIAL DO ALUNO PARA O SEGUNDO
01 lixa grossa preta
01 pasta catálogo com 100 plásticos tamanho A4
SEMESTRE
02 refis de cola quente fina
 01 maleta plástica pequena, tipo ferramenta para
02 metros de TNT
Educação Artística.
02 lápis de escrever
 01 conjunto de tintas guache (12 cores)
02 grips para lápis
 01 pincel nº 14 (chato e curto)
01 borracha
 01 copo plástico para água
01 envelope com 4 fotos 10x15: uma da criança,
 01 esponja
uma com a família, uma com a mãe e uma com o pai
 01 pano para limpeza dos pincéis (flanela)
01cópia do documento de identificação da criança
 01 camiseta usada para proteção ao pintar
(RG ou Certidão de Nascimento)
 01 tela (tecido) de pintura 20 x 30
20 copos descartáveis
(importante: respeitar a medida solicitada).
01 jogo pedagógico adequado para a idade.

DATAS IMPORTANTES
DIA

HORÁRIO

ATIVIDADE

PARTICIPANTES

08/02/2019
Sexta-Feira

14h

Acolhida para Alunos
Novos

Alunos Novos
Ensino Fundamental I

Reunião com pais e
entrega de materiais

Ensino Fundamental I

PRIMEIRO
DIA DE AULA

Início das aulas
Ensino Fundamental I

11/02/2019
Segunda-Feira

7h 30 Turmas ( manhã )
18h Turmas ( tarde )

12/02/2019
Terça-Feira

Em seus turnos

07 e 08
Fevereiro 2019

8h às 12h
13h às 17h

Bloco 1
Sala de Música
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( Editoras e Pais )
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