LISTA DE MATERIAL 2021
1º ano Ensino Fundamental
INÍCIO

DAS

AULAS:

18/01/2021

LIVROS LITERÁRIOS

(devem ser entregues à professora)

 O menino que descobriu as palavras – Cineas Santos & Archanjo – Editora Ática.
 Versinho da prosperidade – Álvaro Modernell – Mais Ativos.
 Qual é a cor do amor? – Linda Strachan – BrinkBrook.
 O macaco medroso – Sonia Junqueira – Editora Ática.


Gramática Fundamental 1 – Douglas Tufano – 4ª edição. Ed. Moderna.
LIVROS DIDÁTICOS

UNIFORMES






32817213

Camiseta com recorte azul marinho e filete amarelo ou bata branca com vivo azul royal;
Calça legging, short-saia, bermuda, ou calça azul marinho com o logotipo do IPE;
Blusa de frio azul marinho com o logotipo do IPE – obrigatória;
Tênis ou sandália de amarrar.

IMPORTANTE

 Entrega do material dia 15/01/2021 no turno em que o aluno estuda:
 Matutino: 7h30 às 11h30;
 Vespertino: 13h30 às 17h30.

MATERIAL DE USO PESSOAL PARA MANTER NA MOCHILA E ESTOJO

 04 lápis pretos;
 02 borrachas;
 01 apontador com deposito;
 01 caixa de lápis de cor grande;
 01 tubo de cola bastão 22 gramas;
 01 tesoura sem ponta com nome do aluno;
 01 pasta plástica com elástico – 2cm;
 01 caixa de giz de cera grosso com 12 cores.

MATERIAL DE USO PESSOAL PARA SER ENTREGUE À PROFESSORA

 01 caderno grande de capa dura – 96 folhas;
 01 caderno quadriculado 10mm x 10mm 48 folhas;
 02 cadernos grandes de caligrafia - capa dura – 96 folhas;
 03 pastas plásticas, finas, transparentes e com elástico;
 01 pasta classificadora – 50 plásticos grossos;
 01 material dourado 74 ou 111 peças de madeira;
 01 cx. de massinha de modelar –12 cores grande;
 01 tubo de cola de isopor – 90 gramas;
 01 tubo de cola branca – 90 gramas;
 02 bastões de cola quente – grosso;
 02 blocos de papel A4 colorido 32 folhas 120 gramas;
 01 bloco de papel A4 colorido 24 folhas 80 gramas;
 01 pincel chato nº 10;
 01 tela para pintura – 30x30 cm;
 02 gibis – Temas Infantis;
 01 camiseta branca, com o nome da criança (Tamanho P adulto).

Goiânia, 01 de dezembro de 2020.

Tânia Calazans da Silva
Diretora Geral

