CENTRO EDUCACIONAL MARIA AUXILIADORA
REDE SALESIANA DE ESCOLAS
Lista de Material - 2018
1º Ano do Ensino Fundamental
_____________________________________________________________________________________
LIVROS DIDÁTICOS
Livros editora edebê (deverão ser adquiridos na forma online, pelo endereço loja.edebe.com.br)
• Ciências Humanas e da Natureza - Daniel da Silva Assum, Milton Antonio Araújo dos Santos, Udo
Ingo Kunert
• Ensino Religioso Márcia Helena Rodrigues Paroli
• Língua Portuguesa Paula Gomes de Oliveira, Adriano José Hertzog Vieira, Tatiana Vieira Dorneles
• Matemática Angela Ferreira Pires da Trindade, Anvimar Galvão Gasparello
• INGLÊS - Brick by Brick 1. Hilani Mercadante e Viviane Kirmeliene – StandFor/FTD
• Kit Menteinovadora - Mind Lab - Clássico
(Adquirido pelo E-Commerce da Mind Lab) Mais informações na secretaria do CEMA.
MATERIAL DO ALUNO
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(LIVROS LITERÁRIOS EM ANEXO)

01 lancheira
01 mochila (contendo uma muda de roupa,
para eventual necessidade) onde possa ser
guardado o material diário e que a própria
criança possa transportar – acompanha a
criança todos os dias.
01 garrafa para água
02 brinquedos pedagógicos de acordo com o
nível de escolaridade da criança (alfabeto
móvel, dominó silábico, dominó de palavras...)
02 pastas de plástico com grampo
(vermelhas)
01 pasta de polionda com elástico – 2 cm
(azul)
01 pasta de polionda com elástico – 5 cm
(azul)
01 estojo contendo: 02 lápis pretos, 01
apontador com depósito, 12 lápis de cor, 02
borrachas e 01 cola bastão grossa, uma
tesoura de pontas arredondadas de boa
qualidade.
01 bloco colorido A3 120 gr
02 blocos criativos Romitec
01 caixa de lápis de cor
01 caixa de tinta guache com 6 unidades
Neon
05 tubos de cola bastão (pequeno)
02 tubos de cola branca 90 gr.
01 conjunto de tinta confetti – art teen
01 caderno grande (espiral capa dura - 96
folhas).
01 caderno grande quadriculado de 1 cm
(espiral capa dura – 96 folhas)
01 caderno de desenho sem pauta 40 folhas
(240 mm x 190 mm)
01 pote 500 g de massa de modelar
Observações:
Todo o material individual deverá ser
identificado com o nome da criança, período,
série/ano e turma.
O material deverá ser entregue na escola,
somente para a professora, dia 25/01/2018 (5ª
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01 caixa de big giz de cera neon com 6
unidades - 52 g
01 pacote de olhos móveis - tamanho M
02 folhas de lixa grossa
01 metro de feltro
01 metro de chita
05 lápis grafite
01 régua transparente de 30 cm
02 canetas retroprojetor 2,0 (vermelha e preta)
05 unidades malote cristal com zíper formato
175 mm x 125 mm
01 pacote de etiqueta de bolinha autoadesiva
03 metros de contact transparente de boa
qualidade
01 bloco de canson A4 branco
01 bloco textura visual 2 - 7 cores
01 envelope plástico com botão para o Projeto
Literário
01 caixa de material dourado de 111 peças
01 calculadora
02 dados
01 pincel chato para pintura nº 08
1 tela 20x30
01 pote de tinta acrílica brilhante 250 ml
(escolher a cor)
01 pote de tinta para tecido (escolher a cor)
01 pote de primer para metais, vidro e pet 100
ml
01 batedor de espuma
refil de cola quente – 2 unidades finas e 2
unidades grossas
02 revistas usadas
03 gibis infantis
02 palavras cruzadas Picolé
01 fone de ouvido apropriado para a criança
com nome gravado

feira), no horário em que a criança está
matriculada.
Iniciaremos as aulas dia 29/01/2018. NÃO
RECEBEREMOS MATERIAL ESCOLAR NO
PRIMEIRO DIA DE AULA.
Adquira o Uniforme Escolar do CEMA na Casa do
Colegial ou site: www.rseloja.com.br

