❸ Livros Didáticos
DISCIPLINAS

Português,
Matemática,
Ciências,
Geografia,
História,
Inglês

Robótica

TÍTULOS

Sistema FTD

AUTOR(ES)

Obra coletiva

EDITORA

FTD

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Material será vendido na escola ao custo
de R$ 780,00 (divididos em até 10 x no
cartão)
O material contém ainda 4 livros
paradidáticos e Jogos Educativos

Robótica Kids
Volume I

Ensino Religioso

Crescer com Alegria e
Fé 1

Socioemocional

Amigável Mente 1

Gildário Dias Lima
Wyndam Baxter
CardosoFilipe Gomes
Soares
Marcelo Mesquita
Silva

TRON

Ednilce duran
Glais Arruda

FTD

Obra coletiva

Pearson

Livro vendido na escola, ao custo de R$
270,00 (divididos no cartão em até 9 x de
R$ 30,00)
Livro vendido na escola, a partir do dia
9/12, ao custo de R$ 105,00 (divididos no
cartão em 2x)
Livro vendido na escola ao custo de R$
160,00 (divididos em 6x no cartão)

 Materiais para as aulas de Arte que devem ser entregues no 1º
encontro com a professora de seu (sua) filho (a), no dia 20/01/18:
 4 cartolinas máster (azul, amarelo, vermelho e verde);
 1 folha de EVA (cor opcional);
 1 pincel (a partir do nº 12);
 1 Conjunto de massa de modelar (de qualidade);
 1 estojo de hidrocor grosso;
 4 pastas com trilho (ou Romeu e Julieta)
1 folhas de EVA com glíter (cor opcional)

IMPORTANTE!
 Na aquisição dos cadernos, prefiram os que possuem margem e pauta bem
definidos. Evitem aqueles com desenhos.
 Os livros, cadernos e pastas devem conter a identificação do(a) aluno(a), o ano
que irá cursar, nome da escola, contato do responsável.
 Qualquer dúvida sobre a aquisição dos livros didáticos, consultar o TE da escola,
sob a responsabilidade do Professor Elizeu Arruda Neto.
 O uso da xérox é vedado por lei.
Artigo 26 da Lei de Diretos Autorais (Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).
Os livros serão utilizados a partir da 2ª semana de aula.

Senhores Pais,
Organizem o fardamento da criança e sejam pontuais com relação ao início e término das
aulas.
Nosso fardamento compõe-se de camiseta e calça vinho (padrão), meias brancas e sapato
(preto ou branco sem detalhes chamativos).
As aulas das séries iniciais do Ensino Fundamental iniciam-se às 7h e terminam às 11h15.
Os portões abrem-se às 6h50, para entrada, e às 11h10 para a saída dos alunos.
Preparem um lanche saudável e gostoso, uma garrafinha com água e orientem quanto à
organização do material diário.
Feliz 2020!!

1º ano do Ensino Fundamental

Lista de Material Escolar - 2020
Querida Criança,
É com satisfação que o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora recebe você
para, juntos, idealizarmos grandes projetos e realizarmos nossos sonhos. Sinta-se
abraçada e amada por todos.
Aqui, somos mais que uma escola; somos valores para a VIDA, somos
FAMÍLIA AUXILIADORA!

❶ Material para uso diário
 01 copo para tomar água ou 01 garrafinha
(colocar o nome da criança)
 01 caderno de 100 folhas em espiral (para
ATIVIDADES DE CLASSE)
 01 caderno grande de desenho em espiral
para Arte
 02 lápis grafites
 01 borracha
 01 apontador (lapiseira)
 01 caixa de lápis colorido
 01 cola pequena
 01 toalhinha
 01 lancheira

Este material a criança deve
trazer todos os dias.
Atenção!
Oriente a criança a manter seu
material sempre limpo e organizado.
Crie o hábito de observarem juntos
se o material diário está de acordo
com o que foi solicitado e se precisa
repor algum item.

❷ Material para ser entregue no dia 20/01/20:
 02 cadernos de 100 folhas em espiral:
➢ 01 para Atividade de Classe
➢ 01 para Atividade de Casa
 03 lápis grafites
 02 pastas (na espessura fina) com elástico
 (colocar o nome da criança)
 01 tesoura sem ponta (colocar o nome da
criança)

No primeiro dia de aula,
20/01/2020, o nosso encontro será
apenas com os pais, na sala de
aula de seu filho (sua filha), às 7h,
para apresentação da professora e
recebimento do material. Sejam
pontuais!

