Instituição de Ensino General Osório
Rua São Paulo, 1060 – Vila Rosa- Fone (67) 3025-5861

1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
Materiais Individuais
01 Mochila Grande – livre escolha – com rodinhas - com nome
01 Cx de tinta guache com 06 unid. (para tarefas de Arte)
01 Estojo – livre escolha - com nome
01 Cx de pintura a dedo com 06 unid. (para tarefas de Arte)
01 Garrafa para água (squeeze) - com nome
01 Cx de giz de cera (para tarefas de Arte)
01 Caderno brochurão- AMARELO Grande capa dura/96 fls Português
01 Pincel amarelo nº 10 - com nome (para tarefas de Arte)
01 Caderno brochurão-VERMELHO Grande capa dura/96 fls Matemática
01 Pasta plástica com grampo trilho (para atividades de Arte)
03 Cadernos brochurões- AZUIS Grande capa dura/48 fls Hist/Geo/Ciênc
02 Blocos de desenho escolar A4- 20fls – 140g/m2- Branco Grosso (Arte)
02 Cadernos brochurões- VERDES Grande capa dura/48 fls Red/Inglês
01 Pasta plástica com elástico fina – com nome (para carregar trabalhos)
02 borrachas macias grandes - com nome (repor quando necessário)
01 Tesourinha sem ponta – com nome (fica no estojo Escola/Tarefas)
04 lápis grafite – com nome (enviar 02 no estojo, repor quando necessário)
01 Régua de 30 cm inquebrável – silicone/alumínio (Escola/ Tarefas)
01 apontador com coletor – com nome
02 Tubos de cola branca 90 gr. (repor quando necessário)
02 lápis super neon – marca texto (não pode ser caneta)
01 Dicionário de Língua Portuguesa (Sugestão Silveira Bueno FTD)
02 Cx de lápis de cor 24 unid – com nome em cada lápis (01 por semestre)
01 Dicionário de Língua Inglesa - (Sugestão: Amadeu Marques)
01 Cx de canetinha hidrocor com 12 unid. – com nome em cada canetinha
02 Pacotes de Etiquetas para Livros e Cadernos
01 Cx de cola colorida com 06 unid. (para tarefas de Arte)
02 Gibis (Turma da Mônica/Disney – para cantinho da leitura na sala)
Todos os materiais individuais devem ser identificados com nome e repostos caso terminem no decorrer do ano.
Os cadernos devem estar etiquetados com o nome do aluno, ano e disciplina, podem ser customizados com
adesivos, porém, a cor predominante para cada disciplina deve estar visível.
Materias Didáticos
Língua Portuguesa – EU GOSTO MAIS - 1º ano – Ed. IBEP – ISBN 978853424277-6
Caligrafia – Meu Caderno de Caligrafia EGO – 1º ano (na escola)
Redação – OFICINA DE ESCRITORES – Hermínio Sargentim -Volume 1- Ed. IBEP – ISBN: 978853423342-2
Matemática – EU GOSTO MAIS - 1º ano – Ed. IBEP – ISBN: 9788534243438
Ciências – EU GOSTO MAIS - 1º ano – Ed. IBEP – ISBN: 978853424373-5
História– EU GOSTO MAIS - 1º ano – Ed. IBEP – ISBN: 978853424393-3
Geografia – EU GOSTO MAIS - 1º ano –Ed. IBEP – ISBN: 978853424383-4
Inglês -MARCHA CRIANÇA- 1º ano – Ed. Scipione – ISBN: 9788526298675 (Reformulado)
Arte – EU GOSTO MAIS - 1º ano – Ed. IBEP – ISBN: 978853424423-7
Música - EU GOSTO MAIS – Educação Musical – Volume 1 - ISBN: 978-8534237024
Agenda Escolar EGO (na Escola)
Os livros devem ser encapados com plástico transparente e etiquetados com nome, ano e turno do aluno.

Materiais Paradidáticos
1º BIMESTRE

Tuco: O tucano bom de bico e os Sabores de Mato Grosso do Sul – Lucimara de Oliveira Calvis e Luciana Rodrigues de Souza – Produção Independente dos
Autores – ADQUIRIDO SOMENTE NA ESCOLA (Disciplina: Ciências)
Sou indígena e sou criança – César Obeid – Editora Moderna (Disciplina: História)
2º BIMESTRE
Eu me Declaro Criança – Ronaldo Monte – Editora Paulus (Disciplina: História)
Érica e os Girassóis – James Mayhew – Editora Moderna (Disciplina: Arte)
3º BIMESTRE
Campo Grande Cidade Morena – Sandra Andrade – Cortez Editora (Disciplina: História e Geografia)
The blue kite – Maryan Vieweg – Story Telling Collection for Kids – Companhia Ed.Nacional – IBEP (Disciplina: Inglês)
4º BIMESTRE
Morgana e a Chalana- Pelas Águas do Pantanal – Lucimara de Oliveira Calvis – Produção Independente da Autora – ADQUIRIDO SOMENTE NA ESCOLA
(Disciplina: Ciências)
Cadeira cadeia quebrada – Nireuda Longobardi – Editora Paulus (Disciplina: Geografia)
Materiais Pedagógicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 pincel para tela amarelo (nº12)
01 pote de guache 250g (roxo)
04 potes de massa de modelar 150g (cores
variadas)
02 folhas de papel crepom (cores variadas)
01 frasco de cola branca - 110g
01 cola artesanato adesivo instantâneo
multiuso - 2 - 20g
01 tubo de cola colorida 3D (qualquer cor)
01 tela para pintura - 30X30
01 caixa de lápis de cor (12 unidades)
02 tintas fosca para artesanato – 100ml
01 folha de papel imantado adesivado
01 pacotinho de lantejoula
01 pacote canudinhos coloridos (Arte)
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01 resma de papel sulfite
20 palitos de picolé (Arte)
20 palitos de churrasco
02 folhas de colorset (cores variadas)
04 cartolinas brancas
02 papéis cartão (tamanho cartolina)
01 pacote papel cartão tamanho A4
01 pct de papel lumipaper tamanho A4
01 fita adesiva transparente larga
01 fita crepe
01 rolo de fita durex colorido
02 folhas de EVA (cores variadas)
02 folhas EVA (estampado)
01 bloco desenho escolar -20fls -140g/m2 tamanho A3 (grosso pinturas/Arte)
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01 lixa de parede grossa (Arte)
01 rolo pequeno de barbante cru
01 rolo pequeno de barbante colorido
01 pacote pequeno de algodão
01 rolo de fitilho (qualquer cor)
01 rolo de lastex
04 folhas de papel Kraft
04 bastões de cola quente fino
01 cx de etiqueta folha A4
04 metros TNT (cor azul)
01 novelo de lã grossa (marrom ou preta)

O material pedagógico deverá ser entregue de 22/01/2018 à 26/01/2018, na R. Pernambuco, 1507.

Escola e família, uma parceria de sucesso

