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LIVROS 

 
 

Linguagem 

• Projeto Ápis: Língua Portuguesa: 1º ano /Ana Maria Trinconi Borgatto, Terezinha Costa Hashimoto Bertin, Vera Lúcia 

de Carvalho Marchesi - 4. ed. – São Paulo: Ática, 2020. (edição reformulada) 

Livros Paradidáticos 

No ano de 2021 teremos novidades em relação ao Projeto Leitura. Para garantir uma estimulação mais ampla do aluno e a 

segurança de todos nesse momento de pandemia, todas as sextas-feiras enviaremos o link do livro da semana em PDF para a 

leitura em família. 

Matemática  

• Projeto Ápis: Matemática. Luiz Roberto Dante - 4. ed. – 1° ano - São Paulo: Ática, 2020. (edição reformulada)  

História e Geografia 

• Marcha Criança: História e Geografia - 1º ano – Maria Teresa. Maria Elisabete. Armando Coelho. Vívian Marsico – 4. ed. São 

Paulo: Scipione, 2019. (De acordo com a BNCC) 

Ciências 

• Marcha Criança: Ciências - 1º ano – Maria Teresa. Maria Elisabete. Armando Coelho. Vívian Marsico – 3. ed. São Paulo: 

Scipione, 2019. (De acordo com a BNCC) 

Inglês 

• Kid’s Box Starter Class Book – Cambridge University Press – Cambridge English Language Assessment (Updated 

Second Edition) – Caroline Nixon & Michael Tomlinson - livro único. Para comodidade das famílias, os livros de inglês 

serão vendidos na escola pelo sistema drive-thru no dia 23/01/2021, das 8h às 12h. 

Educação Financeira 

• Oficina das Finanças na Escola – volume 1. Carolina Simões e Silvana Maria Silva Iunes – Brasília: Ed. Oficina, 2017, 2ª 

edição. (Em todas as papelarias e no balcão da FTD – Ed. SIG Quadra 08 lote 2266)  

Agenda escolar (entregue pela escola)  
     

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
 

 

1 alfabeto móvel contendo 124 peças de EVA pequeno 

2 apontadores com depósito 

2 blocos canson A4 (20 folhas)   

2 blocos de papel Criativo ou Pasta Criativa  

4 borrachas macias 

1 caderno de desenho grande capa dura (80 folhas) 

1 caderno criativo capa plástica (96 folhas)   

1 caixa de giz de cera grande 12 cores – caras e cores  

1 caixa de lápis de cor 24 cores - caras e cores 

1 camiseta grande (usada) para artes  

1 cartão telado 20 x 30 cm 

2 colas bastão pequenas 

1 ecocores textura visual 180g/m 7 cores    

1 estojo com zíper para lápis (diariamente na mochila)          

 

4 gibis  

12 lápis pretos n°2  

1 material dourado (no saquinho) 

1 pacote de massa EVA para artesanato (250g) 

2 pacotes de etiquetas de bolinhas coloridas              

1 pasta plástica aba elástica fina  

8 pastas de papelão com trilho tamanho A4 

1 pincel (nº 18) 

1 pote grande de massa de modelar - 500g 

1 régua de 20 cm 

2 revistinhas Picolé 

1 tesoura sem ponta com o nome gravado 

1 toalha de mão (diariamente na lancheira) 

1 tubo de cola branca (90 ml) 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Ressaltamos que, em 2021, não teremos a entrega de material no início do ano aqui na escola como de costume. O material individual 

deverá ser mantido em casa e ser enviado, diariamente, de acordo com a solicitação dos professores.  

TODO O MATERIAL INDIVIDUAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DA CRIANÇA. 

CADERNOS E LIVROS DEVERÃO SER ENCAPADOS COM PAPEL CONTACT TRANSPARENTE. 

 A entrega dos materiais individuais identificados somente poderá ser feita no dia 25 de janeiro. 

 



 

 

 

  

Sugestões de serviços 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitanguinha 
Etiquetas 

personalizadas 

para 

identificação de 

uniformes e 

material escolar 

Suas crianças 

não vão perder 

mais nada na 

escola! 

98154-8122 

contato.pitangui

nha@gmail.com 


