
  ESCOLA NOVO SABER 
   Desde 1996 
  ENSinando com amor 

Rua Lopes de Souza, 60 
Morada do Vale, Gov. Valadares 
Fone: 3276-2367 

LISTA DE MATERIAL 2018 
1º ano – Ensino Fundamental 

                              

     

OBSERVAÇÕES:  
- Todo o material do aluno deve ser etiquetado.  

- LIVROS DIDÁTICOS adotados: PROJETO ÁPIS da Editora ÁTICA (deverá ser adquirido na Secretaria da 
escola) 
- LIVROS LITERÁRIOS:  
1º trimestre- O menino que descobriu as palavras. Autores: Cineas Santos & Archanjo. Editora Ática 
2º trimestre- A conversa das palavras. Autores: Jandira Masur e José Flávio. Editora Ática 
3º trimestre- A curiosidade premiada. Autor: Fernanda Lopes de Almeida. Editora Ática 

INÍCIO DAS AULAS: 01/02/18

01 pasta arquivo com 50 plásticos (observar a qualidade)

02 tubos de cola branca 90 gr

500 folhas de chamex branco A4

02 cadernos brochurão capa dura com pauta 96 folhas (encapados)

02 cadernos Alibombom capa dura vermelho (encapados)

01 pasta fina de plástico com elástico

01 brinquedo pedagógico (relacionado às sílabas, números, letras, dominó, dama)

01 tesoura de ponta arredondada (com nome gravado)

100 palitos de picolé

01 caixa de massa de modelar com 12 unidades

01 jogo de canetas hidrocor fina com 12 unidades

01 alfabeto móvel de madeira

03 revistas passatempo Picolé para enriquecimento do vocabulário, raciocínio e concentração. 

02 Revistas em quadrinhos da Turma da Mônica

01 estojo ou bolsinha com 05 lápis pretos triangulares, 01 caixa lápis de cor com 12 unidades, 02 
borrachas macias, 01 apontador com caixa e uma régua de 20 cm

01 pincel para pintura nº 14 ou 16

01 tinta guache 250 ml AMARELO ou VERMELHO

02 folhas de EVA vermelho e amarelo

02 folhas de papel colorset verde e vermelho

01 folha de papel pardo

02 folhas de papel 60 kg

01 folha de papel crepom

02 pacotes de papel canson colorido, com 24 folhas 120g

04 metros de contact transparente

03 bastões de cola quente finos

01 toalha de mão com nome (para ficar na escola de 2ªf a 6ª f)

01 garrafinha para beber água com nome

01 guardanapo de tecido para ficar na lancheira


