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Livros
Português: Vamos Trabalhar –
Linguagem
Autores: Eliana Almeida e Aninha Abreu
Editora do Brasil ISBN - 9788510065665
Paradidático: Vida dura de borracha
Autora: Regina Rennó
Editora do Brasil ISBN - 9788510041935
Matemática: Coleção Eu Gosto M@is –
Matemática – 1º Ano Ensino Fundamental
Autores: Célia Passos e Geneide Silva
Editora IBEP - ISBN - 9788534243438
Inglês : Orbit 1
Autora: Editora responsável Isaura Valverde
Editora: Richmond - ISBN 9788516107758

História / Geografia / Ciências Naturais –
Projeto Presente 1 - Autores: Ricardo
Dreguer, Cassia Marconi, Neusa Sanchez
Guelli e Lilian Bacich - Editora Moderna
ISBN 9788516100926
Ensino Religioso: De Mãos Dadas – Ética
e Cidadania 1º Ano
Autores: Amélia Schneiders e Avelino A.
Correa
Editora: Scipione - ISBN: 978852693502
Artes: Arte Mundo Melhor 1
Autora: Simone Bellusci
Editora: Quinteto Editorial
ISBN: 9788565616515

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL DO ALUNO
Agenda Personalizada da Rede Beneditina
1 caderno brochura capa dura ¼ (com 48 folhas)
2 cadernos universitários capa dura brochurão com 96 folhas (com margem e sem
desenhos na margem)
1 toalha plástica 50 x 70 transparente com nome
1 tesoura mundial ponta arredondada
2 bolsinhas de zíper para guardar os lápis de cor, borracha e apontador/ giz de cera e
canetinhas
2 lápis preto
1 apontador com depósito
1 borracha
1 caixa de lápis de cor – 24 cores (não aquarelável)
1 caixa de giz de cera curtom
1 caixa de canetinha hidrocor – 12 cores
1 caixa de massa de modelar 12 cores
1 pincel chato n.º 12
2 colas líquidas 35g
2 colas bastão – 40 gramas (sugestão Pritt)
1 caixa de guache c/ 6 cores
1 pasta fina de plástico com elástico
1 cartela de lantejoula estrelinha
1 material dourado de E.V.A.
1 crachá
20 sacos plásticos com 4 furos A4
6 envelopes Brancos tamanho 358mm x 257mm
1 bloco de papel Canson colorido Criativo Cards 325mm x 235mm
1 bloco de papel Canson branco
100 folhas de Sulfite Branca A4
1 placa de EVA felpudo grande (vermelho/azul/verde/amarelo)

1 placa de EVA liso tamanho A4 (qualquer cor)
4 placas de EVA com gliter tamanho A4 (verde / amarelo / rosa e vermelho)
1 lixa d'agua fina (preta)
10 palitos de sorvete colorido
10 palitos de sorvete cru
1 kit Leoni nº 1 formato A4 c/ 38 fls
2 pacotes de pinos mágicos (brinquedo pedagógico uso coletivo)
1 rolo de fita de cetim 10mm x10m (colorida)
50 folhas de linguagem
3 rolos de plástico para encapar
4 envelopes de etiquetas para identificar os materiais
1 camiseta grande para artes e um paninho usado

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

OBSERVAÇÕES:
Dia 18/01/2018: Dia da entrega do material escolar na Escola. Deverá ser entregue todo o
material e livros encapados e etiquetados no horário das 8h30 às 17h;
Dia 23/01/2018 - terça-feira: Reunião de Pais: Turmas da manhã: às 7h. // Turmas da
Tarde: 13h - Vir com aluno uniformizado;
Dia 23/01/2018: Primeiro dia de aula e adaptação dos alunos;
Será necessário o uso de uma mochila diariamente, que caiba a bolsinha de zíper, toalha
plástica, livros, cadernos e a agenda;
Os livros e o caderno devem ser encapados com plástico transparente e etiquetados;
Todo material deverá constar o nome do aluno um a um;
Materiais como: lápis de cor, giz de cera, borracha, apontador, devem ser etiquetados com
nome um a um;
Corretivo não deve ser trazido à escola;
Cada aluno é responsável pelo seu material. Não nos responsabilizamos por material
perdido.
UNIFORME:
• Uso obrigatório da Rede Beneditina;
• O tênis deve ser azul marinho, branco, preto ou vermelho;
• A Jaqueta do uniforme deverá trazer na parte interna o nome do aluno, a série e a
turma;
• O aluno deverá vir com crachá de identificação constando: nome, turma e telefone.

Toda a Lista de Material Escolar e os
Uniformes poderão ser adquiridos na
Papelaria Zonca – Dentro do ISPX –
com
descontos
e
condições
especiais de pagamento!

Papelaria Zonca – Fone 3608-0560
atendimento 2ª à 6ª Feira das 8h às 17h.
Abriremos nos sábados: 06,13, 20 e
27/01/2018 das 9h às 13h
www.papelariazonca.com.br
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