COLÉGIO LUIZ BLANCO
LISTA DE MATERIAIS – 2019
1º ANO
OS MATERIAIS ABAIXO SÃO DE USO DIÁRIO E, PORTANTO, DEVERÃO SER
IDENTIFICADOS COM O NOME COMPLETO E NÍVEL DO ALUNO
 01 caixa de giz de cera
 01 caixa de lápis de cor com 24 cores
Atenção:
 01 caixa de canetas hidrocor
Vide verso
 05 lápis pretos nº 02
 01 borracha branca e macia
 01 apontador simples com depósito
 01 caderno grande de capa dura brochura com 96 fls.
 02 blocos Canson A3 com 20 fls.
 01 bloco criativo com 32 folhas – 8 cores
 02 pastas com Romeu e Julieta de plástico (para atividades)
 01 pasta com Romeu e Julieta de plástico (para Portfólio) – só para alunos novos
 01 pasta de plástico polionda de 5 cm com elástico (para Lição de Casa)
 01 pasta A3 com alça
 01 caderno de linhas verdes 40 folhas (pequeno)
 02 estojos com zíper (um para lápis, borracha, giz de cera e outro para canetinha
e lápis de cor)
 01 tubo de 90gr. de cola branca
 02 tubos de cola bastão grande
 01 tesoura pequena, sem ponta e com o nome gravado
 4 envelopes para recortes: Tamanho 17,5 x 25
 01 camiseta de adulto para utilização durante as atividades plásticas (não
precisa ser nova)
 01 gibi novo ou em bom estado
 01 revista passatempo (picolé)
 01 revista (usada) para recorte em bom estado
 Jornal (em bom estado)
OBS.: os lápis, canetas e gizes deverão ser identificados um a um, com esparadrapo
Deverá ser enviado diariamente na mochila:
 01 troca de roupa reserva de verão e inverno (substituir conforme o uso)
 01 troca de calçado reserva
 01 saco ou sacola plástica para roupas sujas (substituir conforme o uso)
Deverá ser enviado diariamente na lancheira:
 01 toalha de mão (deve ser trocada diariamente)
 01 garrafinha ou squeeze com água (deve ser lavada diariamente em casa)
 01 escova de dente com caixinha (trocá-la sempre que necessário)
 01 creme dental (substituí-lo sempre que necessário)
Observações importantes:
 Comprar a edição BNCC 2018 dos livros didáticos – Coleção Aprender Juntos
 Avaliar a qualidade dos materiais
 Os alunos deverão ter cola, tesoura, lápis etc. para a realização da lição de casa.
 Colabore com a nossa organização entregando a lista de materiais completa.
 Caso os alunos já possuam os materiais solicitados, os mesmos poderão ser reutilizados.
 Os materiais de uso individual deverão ser repostos sempre que necessário.
 É opcional a quantidade de canetinhas e gizes de cera nas caixas.
 Os materiais deverão ser entregues no primeiro dia de aula (28/01/2019), devidamente etiquetados
com o nome do aluno e nível.

LIVROS DIDÁTICOS / 2019 – 1o Ano


Aprender Juntos - Língua Portuguesa – Ensino Fundamental – 1º ano – BNCC / Edição
2018
Editora: SM
Autores: Cínthia Cardoso de Siqueira, Denise Guilherme Viotto, Elizabeth Gavioli de Oliveira
Silva, Márcia Cristina Abromovick
ISBN: 978-85-187-9821-3



Aprender Juntos - Matemática – Ensino Fundamental - 1º ano - BNCC / Edição 2018
Editora: SM
Autoras: Angela Leite e Roberta Taboada
ISBN: 978-85-187-9901-2



Aprender Juntos – Ciências – Ensino Fundamental - 1º ano - BNCC / Edição 2018
Editora: SM
Autor: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida por Edições SM
ISBN: 978-85-188-0001-5



Aprender Juntos – Geografia – Ensino Fundamental - 1º ano - BNCC / Edição 2018
Editora: SM
Autor: Leda Leonardo da Silva
ISBN: 978-85-188-0151-7



Aprender Juntos – História – Ensino Fundamental - 1º ano - BNCC / Edição 2018
Editora: SM
Autoras: Monica Lungov e Raquel dos Santos Furnari
ISBN: 978-85-188-0091-6



Learning Together – English – Ensino Fundamental - 1º ano
Editora: SM
Autores: Luciana Renda B. de Melo , Marcelo Baccarin, Ronaldo Lima Jr. Roseanne Santos
ISBN: 978-85-4181518-5

 Empreendedor Mirim – 1º ano
Metodologia OPEE
Autor: Leo Fraiman
O livro de empreendedorismo (OPEE) deverá ser adquirido na secretaria do colégio, no valor de
R$ 78,00
Obs: Todos os livros deverão estar encapados e etiquetados.

Parceria com a Livraria abaixo:
Livraria Affonso e Castellano
Rua das Bandeiras, 416
Santo André
Tel: 4432-3832
Qualquer dúvida, estamos à disposição.

