2019
1º ano - Ensino Fundamental 1
ORIENTAÇÕES GERAIS







25/01/2019 - Entrega de materiais e 1º Reunião de Pais e Mestres, às 7h30 (período da manhã) e 13h20
(período da tarde) – no setor do EF1;
25/01/2019 - Início das aulas, às 7h30 (período da manhã) e 13h20 (período da tarde);
O uso do uniforme é obrigatório desde o 1º dia de aula;
Todos os materiais e uniformes deverão ser identificados;
É proibido o uso de estiletes e corretivo líquido;
Horário das aulas: 7h30 às 12h05 (manhã)
13h20 às 17h55 (tarde)

LISTA DE MATERIAIS

LIVROS DIDÁTICOS
EDEBÊ
Ciências Humanas e da Natureza, Língua Portuguesa, Matemática, Ensino Religioso e Arte.
Observações:
1) Devem ser adquiridos pelo site www.loja.edebe.com.br, a partir do dia 09/11/2018.
2) O material deverá ser retirado no Liceu, mediante apresentação de nota fiscal, a partir do dia 07/01/2019.
OUTRAS EDITORAS
INGLÊS
Título: SUPER SAFARI 3 - PUPIL´S BOOK WITH DVD-ROM
Edição Britânica, somente o livro do aluno.
Autores: Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones
Editora: Cambridge University Press
ISBN: 9781107477070

LIVROS PARADIDÁTICOS
2º semestre:
Título: Cadê o juízo do menino?
Autor: Tino Freitas
Editora: Brinque-Book na Mochila
1ª Edição (2018)
ISBN: 9788574125442

MATERIAL DE PAPELARIA/ARTE
1 caderno de capa dura ¼ com 96 folhas (brochura – 140mm X 200mm)
1 Meu Primeiro Caderno, quadriculado (modelo brochura)
1 pasta plástica com elástico, tamanho ofício, espessura fina (para permanecer na mochila – lição de casa)
1 maleta tamanho ofício (380x280, 4.5mm) – vermelha
1 apontador com depósito
1 borracha
2 lápis pretos nº 2, triangulares – apontados diariamente (repor quando necessário)
1 caixa de lápis de cor sextavado, com 24 cores – colocar nome em todos os lápis
1 estojo de canetas hidrocor com 12 cores – colocar nome em todas as canetas e não retirar da embalagem
1 estojo grande com três divisões
2 caixas de massa de modelar com 12 cores - à base de amido

1 pote de plástico com tampa de rosca para guardar massinha (tamanho de pote de maionese - 500 g)
1 tesoura sem ponta, com o nome gravado
3 tubos de cola branca - 90g
2 tubos de cola bastão - 20g
200 folhas de sulfite A4 – branco, para portfólio individual
1 revista para recorte
1 livro de história infantil para crianças de 6 anos (doação para a biblioteca de classe)
1 jogo pedagógico para a faixa etária de 6 anos (sugestões: quebra-cabeça, jogo da memória, formar palavras, números,
blocos de construções e outros)
1 jogo de balde com pá
Arte:
1 tela 20 x 20 cm (modelo caixeta)
2 potes de 250ml de tinta guache (1 vermelho e 1 rosa)
1 pacote de pano multiuso tipo Perfex
1 folha EVA (preto ou branco)
1 rolo de fita crepe
10 botões grandes coloridos
1 pacote de forminhas laminadas médias (qualquer cor)
1 bloco Ecocores – textura visual (36 folhas) – A3
Agenda Escolar Salesiana (fornecida pelo Liceu)
MATERIAL DE MÚSICA: 1 flauta doce, sistema germânico (cor: bege) – Yamaha ou Suzuki

UNIFORME ESCOLAR
Uso do regular
 Camiseta branca (regata, manga curta, manga longa)
 Bermuda azul na altura do joelho (helanca, tactel, microfibra)
 Calça azul (helanca, tactel, moletom, microfibra)
 Agasalho azul (tactel, moletom, microfibra) / jaquetão azul (microfibra)
 Calçado: tênis (obrigatório)
 Não será permitido o uso de baby-look e de calça legging
Obs:
1) Todas as peças devem ter a logomarca do Liceu;
2) O aluno deverá vir uniformizado desde o primeiro dia de aula;
3) Colocar nome e sobrenome do aluno nos agasalhos.
LOCAIS AUTORIZADOS PARA VENDAS
Uso do regular
 Armazém Campinas Av. Dr. Ângelo Simões, 174 – Ponte Preta - Tel.: 3252-1962
E-mail: armazem@armazemcampinas.com.br


Uniformes & Cia Rua Cristóvão Colombo, 386 – Guanabara - Tel.: 3232-7075
E-mail: jose_suzigan@uol.com.br



Rajik Rua Baronesa Geraldo de Resende, 319 – Jd. N. S. Auxiliadora - Tel.: 2121-5358 e 2121-5359
E-mail: rajikcampinas@yahoo.com.br

