
 

 

 

COLÉGIO NOTRE DAME APARECIDA 
Rua Bernardo Paz, 114 – Centro – Carazinho/RS 

 Fone (54) 33302111-  Fax (54) 33314010 

 

1º ANO  - ENSINO FUNDAMENTAL – 2017 
 

LÍNGUA PORTUGUESA:  Interpretação de Textos - 1º ano  
desenvolvendo a competência leitora - Autores: Willian Roberto Cereja e Ciley Cleto – Editora Atual, São 
Paulo, 2015. 

Literatura: (livro será indicado no decorrer do ano letivo) 
 
MATEMÁTICA: Projeto Ápis – Matemática 1º ano 
Autor: Luiz R.Dante – Editora: Ática, 2014;  2ªedição – São Paulo 

LÍNGUA INGLESA:  Super Stars – Student Book - 1 
Autor: Patrick Jackson e Susan Banman Sileci; Editora: Oxford 
 
FILOSOFIA: O Meu Quintal – 1° ano –  
Autor: Silvio Wonsovicz- Editora Sophos – 2015 – 7ª Edição- Florianópolis. 

MATERIAL DE USO DIÁRIO (deve ser guardado e organizado na mochila) 
1 estojo com: 1 apontador;1 borracha branca flexível, 1 caixa de lápis de cor, 2 lápis pretos 
apontados, 1 tubo de cola grande, 1 tesoura pequena; 1 jogo de canetinhas; 1 caixa de giz de 
cera grosso pequeno; 1 pasta fina de papel com elástico, 1 caderno grande tipo brochura,  de 
50 folhas capa dura com margem;1 caderno pequeno tipo brochura,  capa dura 48 folhas; 1 
toalhinha para o lanche. 
 
MATERIAL A SER ENTREGUE PARA A PROFESSORA 

1 livro de histórias 
1 caderno de caligrafia pequeno  
1 jogo pedagógico direcionado para crianças de 6 a 8 anos 
60 folhas de sulfite 60 
30 folhas de ofício  (A4)  
1 folha de EVA  com Brilho  
1 folha de EVA sem brilho  
1 pacote de folhas coloridas com 8 cores 
1 bloco de desenho branco A3 com 20 folhas(29,7cmx42cm) 
2 rolos de papel toalha 
1 rolo de fita crepe (marrom não plástica) 
1 embalagem de lantejoulas grandes  
1 caixa de tinta guache 6 cores,  sem glitter 
1 pincel nº 12 
1 tubo de tinta alto relevo sem brilho  
Um pote grande de massa de modelar ( qualquer cor) 
1 caixa de camisa encapada 
1 caderno de desenho  grande para as aulas de música 
 
 
 

 O uso do uniforme 
na Rede das Escolas ND é 
OBRIGATÓRIO 
 Todo o material e 
uniforme devem ser 
identificados com o nome 
do estudante. 
 

 Reunião:   
13/02/2017 para as 
turmas do 1°  ao 4º ano 
do Ensino Fundamental, 
no Auditório da Escola, 
às 19h30min.  
 
 Início das aulas:   
14/02/2017 – para as 
turmas da Educação 
Infantil e 1° ao 4º ano do 
Ensino Fundamental. 
Horário: 13h20min às 
17h50min 
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