
 

 

LISTA DE MATERIAL – ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO – Turma 101 

Livros 

didáticos  

1º ANO 

 

(Kit) Coleção Solução Educacional CONQUISTA - Editora Positivo (Edição Reformulada) 

1-Livro Aprender Mais - Língua Portuguesa e Matemática - Autor(a) Najman, Yara; Calabria, 
Vera – Editora:IBEP 

1-Livro Redação - Oficina de Escritores – Sargentin, Hermínio - Editora: IBEP 
1- Livro Ens. Religioso: Amar é Servir – Soares, Tereza e Lins, Isabel – Editora Construir 
 

Importante: Aluno sem livro não poderá frequentar as aulas. 
Livros Literários 
(Paradidáticos)            
01 livro por bimestre com 
Avaliação escrita (PB) que 
será trabalhado em 
projetos e poderá ter 
culminância com 
apresentação para a 
família. 

Do Kit Coleção Conquista – Editora Positivo  
Projeto Literário (1º Bimestre) - Amora 
Projeto Literário (2º Bimestre) - Macacada 
Projeto Literário (3º Bimestre) - Sabido e Danado 
Projeto Literário (4º Bimestre) - Telefante sem fio 
 

Uniforme  Casaco Verde padrão CVG, Camiseta pólo/regata branca padrão CVG, bermuda/short/short saia 
– verde padrão CVG, vestido padrão, meia branca e tênis básico.                                                                                
–Não permitimos jeans e uso de sandálias ou chinelos, casacos coloridos, roupas de outros 
padrões. Gentilmente, pedimos: Família - Colabore trazendo todos os dias a sua criança 
uniformizada!                                                                                                                                                 
Adquira o uniforme na loja – Castelo dos Uniformes (Shopping Barra World – Setor Inglaterra) 
Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, 580 – Lojas: 161 e 162 A – Telefone 2437.8402. 

 

 

 

Papelaria 01 pasta catálogo com 10 folhas plásticas. Cor: Verde (Para armazenar os trabalhos e tarefas)                                             

01 apontador - com coletor e 02 borrachas (branca lisa)                                                                                                                   

01 avental plástico ou de tecido – tamanho grande ou GG                                                                                                                    

01 caixa de giz de cera – bastão com 12 cores                                                                                                                                   

01 caixa de hidrocor com 12 cores– ponta grossa                                                                                                                                   

01 caixa de lápis de cor – grande- com 12 cores                                                                                                                             

01 tesoura sem ponta                                                                                                                                                                   

01 caderno horizontal 60fls- A4 – ½ pauta                                                                                                                                          

03 cadernos pautados (brochura) – Horizontal com 96 f. cada um – Encapados com papel lustroso na cor verde.                                 

(1 para Português, Inglês e  Xadrez; 1 para Matemática, História e 1 Geografia e Ciências)                                                                                      

02 lápis Fabber Castell – triangular – nº 2 HB                                                                                                                                           

01 régua de 30 cm – flexível – transparente                                                                                                                                           

01 garrafinha de água personalizada com nome e turma                                                                                                                               

01 cola branca 90g – Uso em casa                                                                                                                                                              

01 tela para pintura -Tamanho: 27x35 e 41x33 – com o nome e turma na moldura atrás da tela.                                                                            

01 caneta – 01 azul 

Integral Horário Integral com atividades dirigidas e lúdicas para crianças a partir de 02 anos até 08 anos. Verifique na secretaria. 
Horário: Manhã de 08h até 13h e Tarde de 13h até 18h. Há flexibilidade no horário, dentro dos turnos. 

Início das aulas - 02 de fevereiro de 2016 – 3ª feira.                                                                                                                    

Desde já lhe desejamos UM ÓTIMO 2016 e MUITO SUCESSO na vida escolar!   Conte conosco, 

Equipe CVG 

 

Observação: Os livros e demais materiais serão utilizados a partir de 15/02/2016.  Os livros do Ensino Fundamental 

I e II e Ensino Médio serão vendidos pela livraria Optima Blue (www.optimabluelivraria.com.br).                                                                  

No decorrer do ano serão solicitados materiais de sucatas para diversos trabalhos. 


