
 
 

        LISTA DE MATERIAIS /2021 
 

DISCIPLINAS LIVROS DIDÁTICOS 

PORTUGUÊS 
 

COLEÇÃO REDE PITÁGORAS 2021 
Formas de Pagamento: 

R$ 798,00 
À Vista (5%): R$ 758,10 (Espécie ou Débito) 

ou 
R$ 798,00 Cartão: 8 X R$ 99,75  

                                        6 X R$ 133,00 (ELO) 
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HISTÓRIA 
GEOGRAFIA 

MATEMÁTICA 
CIÊNCIAS 

INGLÊS 

ARTE 

PARADIDÁTICOS 

 O Gigante Monstruoso do Lixo 
 Autor: Patrícia Engel Secco | Ilustrações de Fábio Sgroi 
 Editora: Melhoramentos 

João, preste atenção! 
Patrícia Engel Secco / Ilustração: Edu A. Engel 
Editora: Melhoramentos 
 
 
 
 

O cabelo de Lelê 
Autora: Valéria Belém / Coleção IBEP   
Editora: Companhia Editora Nacional 

DICIONÁRIO 
ATUALIZADO 

De acordo com a nova ortografia 
Editora: Moderna 

 

   Materiais Pedagógicos de uso individual: 
 

Materiais que deverão permanecer na bolsa escolar do estudante: 
1 - pincel nº 10 

4 – lápis grafite 

4 – borrachas brancas quadradas. 

1 - caixa de hidrocor – 12 cores 

1 - caixa de gizão de cera – 12 cores  

1 - caixa de lápis de cor madeira (12 cores) 

1 - tesoura sem ponta (com nome gravado) 

1 - apontador com depósito 

 

 

ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
Rua Guaraná, Quadra E 11 Nº 01 - Ouro Preto - Olinda - PE 
Telefax: 3429-4772 - E-mail: escola_ensc@uol.com.br 
Site: www.enscweb.com.br 
52 anos educando de perto para você ir mais longe. 

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

about:blank
about:blank


1 - régua transparente (30 cm) 

1- Cola branca (90g) 
1 - caderno de capa dura grande – (96 folhas – cor azul) - Para atividades de classe e casa de: Português, 

Matemática, História, Geografia e Ciências. Não aceitamos caderno de matéria. 

1 - caderno de capa dura (48 folhas/ pequeno) Religião (o aluno que já estuda na escola 

pode aproveitar o caderno do ano anterior para a disciplina de religião). 
 Fardamento Escolar: comprar na escola (obrigatório no 1º dia de aula) + uso do   

    tênis. 

 Porta máscaras contendo no mínimo 3,  para substituição, conforme protocolo de    

sanitização. 

 Copo individual ou garrafa d´água com o nome do aluno gravado. 

 Lancheira com o nome do estudante. 

 

Att. Todos os materiais acima mencionados deverão conter o nome completo do 
estudante. 
 
 

Início das aulas 2021: 10 de fevereiro. 
Horário: 7h às 11h20 / 13h às 17h20. 

 
 
 

Feliz 2021 com mais humanidade! 
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