Lista de Materiais – 2018
1º ano
www.institutosagradafamilia.org.br

Fone: 4422-4430
Nossa lista de materiais e uniformes se encontram no
Bazar e Papelaria “Arte e Saber” (em frente ao ISF) Tel: 4425-8596

Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé – 1
Autora: Ednilce Duran
Editora: FTD

LIVROS DIDÁTICOS:
Ligados.com – L. Portuguesa – 1º ano – 2ª edição
Autora: Cristina Hulle e Angélica Prado
Editora: Saraiva

GUESS WHAT! STUDENT’S BOOK 1
AMERICAN ENGLISH
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Ligados.com – Matemática – 1º ano – 2ª edição
Autora: Daniela Padovan, Ivonildes Milan
Editora: Saraiva
Ligados.com – Ciências, História e Geografia – 1º ano
Autora: Maíra Rosa Carnevalle
Editora: Saraiva

Apostila JEPP – Jovens Empreendedores – Primeiros
Passos - PROJETO SEBRAE
(Adquirir na secretaria da escola – será comunicado
o período para compra)

Caligrafia: Linhas Mágicas – 1º ano
Autora: Olivia Labriola e Maria José Labriola
Editora: Saraiva

Apostila de Música
(Adquirir na secretaria da escola – será comunicado
o
período
para
compra)

LIVRO PARADIDÁTICO: (1º Semestre)
Michillo Poeta da Natureza
Autor: Claudia Ramos
Editora: Paulina

MATERIAIS (Uso Pessoal):
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

01 agenda escolar da REDE BENEDITINA
01 pasta de plástico com elástico – transparente
01 cadernode linguagem 40 fls(brochura capa dura)
02 pastas de plástico tipo ACP catálogo com capa
transparente A4 – com 30 plásticos grossos
02 pastas com grampos, de plástico transparente
01 estojo escolar com 3 divisórias
01 régua de 30 cm
01 apontador com depósito
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
01 caixa de giz de cera 12 cores

•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 jogo de canetinhas - 12 cores
04 lápis grafite – preto
01 borracha macia
02 tubos de cola bastão 40g (Print)
01 tubo de cola líquida
01 tesoura sem ponta
01 tela para pintura – 30cm X 40 cm
01 camiseta velha ou avental (aula de pintura)
01 flauta doce soprano Yamaha modelo barroco

•

02 pacotes de 500 fls de sulfite branca – A4 Chamex
01 bloco de canson A4
03 folhas de E.V.A (cores variadas)
01 pacote de 100 fls sulfite colorido – A4 Chamex
20 metros fitas de cetim 15 mm (cores variadas)
02 metros contact transparente
50 unidades de bexiga (cores variadas)

MATERIAIS (Uso Coletivo):
•
•
•
•
•
•
•
•

01 fita crepe grossa (grossa)
01 dupla face (grossa)
01 durex (grosso)
02 potes de guache 250 ml (preto e marrom)
01 pincel nº 815 – 16 chato
04 folhas color set – (2 verde e 2 amarelo)
01 caixa de massa de modelar – 12 cores
02 caixas de lenços de papel

•
•
•
•
•
•

•

01 bloco Coleção Ecocores A4 75g/m2 Novaprint
Criativo 8 cores com 32 folhas

•

30 folhas de linguagem

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Os materiais devem ser etiquetados na frente, com o nome completo do aluno;
O aluno deverá trazer a agenda escolar diariamente, para que sejam feitas anotações e comunicações
em geral;
Os materiais devem sempre ser repostos ao término;
Os uniformes deverão estar identificados com nome completo;
Preencher a primeira folha da agenda com dados pessoais do aluno.
Eventualmente, poderão ser solicitados materiais complementares.

Início das aulas: 25/01/2018

