Lista de livros e materiais para 2019 – 1º ano do Ensino Fundamental
Componentes
curriculares
Língua
Portuguesa

Livros

Editoras

Autores

ISBN

Projeto Ápis

Ática

9788508185276

Matemática

Saber Matemática
1ª Edição/2013

FTD

História e
Geografia

Projeto Presente (História e
Geografia)

Moderna

Ana Trinconi
Terezinha Bertin
Vera Marchezi
Kátia Stoco Smole
Maria Ignes Diniz
Vlademir Marim
Ricardo Dreguer
Cássia Marconi
Neuza Sanchez
Lilian Bacich

Ciências

As habilidades e competências da área serão desenvolvidas interdisciplinarmente com as
áreas de conhecimento História e Geografia.

Paradidático

A pequena bruxa

Moderna

Alemão

Hallo, Anna 1 – Arbeitsbuch
Hallo, Anna 1 – Lehrbuch

7898592130143

9788516114282

9788516050894

Klett

Pedro Bandeira e
Carlos Edgard
Herrero
Vários autores

Klett

Vários autores

9783126760607

9783126760614

Observação: Todos os livros devem ser etiquetados com nome e série e encapados com plástico transparente.
Quantidade
01
03
01
50
01
01
04
03
01
03
02
01
01
02
03
05
01
02
01
02
05
10

Materiais escolares
caderno de linguagem, costurado, capa dura, cor branco, encapado (sem desenho), tamanho
190x248mm, 40 folhas
folhas de cartolina branca
folha de cartolina preta
folhas de papel sulfite A4
bloco de papel vergê, cor verde claro, 50 folhas, 120g
bloco de papel opaline A4, branco, 50 folhas, 120g
apontadores, com depósito, para lápis
caixas de lápis, com 12 cores (inteiro)
caixa de giz de cera, com 12 cores
lápis pretos, nº 2, redondo
borrachas brancas
jogo de caneta hidrográfica, com 12 cores
tesoura escolar, sem ponta
potes de massa para modelar, 140g, cor livre
tubos de cola branca escolar, 35g
tubos de cola bastão, 10g, incolor
pasta plástica com elástico, tamanho ofício, cor cristal, transparente, 20mm
pastas plásticas com elástico, tamanho ofício, cor verde, 20mm
pasta plástica transparente com elástico, tamanho ofício, cor verde (para Inglês)
jogo de capas para encadernação com capacidade de 1 a 50 folhas.
jogos - grampo trilho plástico branco - “Romeu e Julieta”
etiquetas personalizadas
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sacos plásticos, tamanho ofício, sem furo
dado de plástico pequeno
alfabeto móvel, em tecido
estojo escolar, simples, em tecido, com zíper
avental de tecido,cor verde e tecido brim
sacola/capa de tecido, cor verde e tecido brim - finalidade: organização do material individual
do aluno
pacote de massa cerâmica fria, 500g, argila escolar

Ressaltamos a importância de o material acima estar disponível para o aluno utilizar, no início das aulas.
Todos estes livros e materiais podem ser adquiridos em papelarias e livrarias de sua preferência.
A papelaria Nipon Digital estará nas dependências do CIL, nos dias 04 a 14/12/2018, das 7h às 15h. Após essa
data, o atendimento será feito em sua loja virtual - www.cil.listadocolegio.com.br
As livrarias Art Shop e Saraiva prestarão atendimento somente em suas lojas virtuais, nos endereços abaixo,
entregando as encomendas aos alunos, no início do ano letivo.
 Art Shop Livraria - www.artshop.net.br
 Moderna – www.modernacompartilha.com.br

Para esclarecimento de dúvidas, solicitamos que a família entre em contato, diretamente, com a Coordenação
Pedagógica.
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