CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO AO ENSINO ASSISTENCIAL
EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO EFI
LISTA DE MATERIAIS DO 1º ANO -2022
(

) História, Geografia e Ciências.

(

Projeto Buriti Plus – Interdisciplinar –
Ciências, História e Geografia; 1ª edição
Editora Moderna – DE ACORDO COM A
BNCC.

) Língua Portuguesa

Português Linguagens, 1º ano. Autores: Willian
Roberto Cereja ,Carolina Dias Vianna, Paula
Baracat,8º Edição, Atual Editora, PLURALL. DE
ACORDO COM A BNCC.

A compra dos livros da Editora Moderna poderá ser
feita: www.modernacompartilha.com.br, atraves do
site, a partir de 26/12/2021 com o benefício de 20% de desconto e
parcelamento em até 10x sem juros.

(

) Matemática

(

Projeto Presente Matemática, 1º
ano. Autores: Luiz Márcio Imenes,
Marcelo Lellis e Estela Milani;
Editora Moderna. DE ACORDO
COM A BNCC.
Projeto Presente Matemática 1º Ano Caderno De
Atividades. Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lelis. DE
ACORDO COM A BNCC.
A compra dos livros da Editora Moderna poderá ser feita através do site:
www.modernacompartilha.com.br, a partir de 26/12/2021 com o
benefício de 20% de desconto e parcelamento em até 10x sem juros.

) Inglês

ISBN 9780995000230 – LEARN WITH US 1 COL DOM PEDRO
II 1 ANO PK .
Learn With Us _ 01 - Class Book + Little Scientist B.
O livro de inglês faz parte do programa de proficiência da Oxford adotado
pela escola. Deve ser comprado exclusivamente pelo código ISBN acima. A
APAM firmou convênio com a distribuidora e livraria SBS que permite a
compra do livro com 20% de desconto e parcelado através do link
sbs.com.br/dompedro ou em uma das lojas SBS Brasília.

O CMDPII não recomenda a aquisição de livros usados pois ao longo
do ano será necessário a chave de acesso para acesso à plataforma
e realização do teste de proficiência.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
( ) 01 estojo* com 3 divisórias, contendo: lápis de escrever,
apontador, borracha, lápis de cor, giz de cera, cola bastão (20 g) e
uma tesoura*( O material deve ser reposto pelo responsável
todas as vezes que for necessário.
( ) 02 cadernos* grandes, brochura, pautado, com margem, capa
dura, sem adesivos ou desenhos nas folhas, com 96 folhas.
( ) 04 cadernos*grandes, brochura capa dura, pautado, com
margem, sem adesivos ou desenhos nas folhas, com 48 folhas.
Observação: 1 caderno será solicitado no 2º semestre para
substituir o destinado aos deveres de casa.
( ) 02 envelopes pardos tamanho ofício.
( ) 01 pasta de elástico*, transparente e fina.
( ) 02 blocos criativos (folhas tamanho 235mm X 325mm /
120g/m).
( ) 02 pacotes de balão nº 9, sendo um com balões vermelhos, e
outro com balões brancos.
( ) 03 placas de EVA de cada cor (laranja, azul escuro, marrom,
rosa e verde).
( ) 02 placas de EVA com gliter (vermelho).
( ) 03 tubos de cola liquida branca 90g.
( ) 01 tubo de cola bastão 20g.
( ) 01 pote de massinha de modelar 500g.
( ) 01 cartela de adesivos de bolinhas coloridas, não metalizadas,
tamanho 12, com 350 unidades.
( ) 02 cartelas de adesivos com motivos infantis.
MATERIAIS PARA AULAS ESPECÍFICAS:
( ) 01 avental preferencialmente branco*.
(
) 01 caderno* de desenho 96 folhas para Artes (caso o (a)
aluno (a) já tenha do ano passado pode ser o mesmo).
( ) 01 cola artesanal.
( ) 02 cartolinas dupla face (preta).
( ) 01 cartolina estampada.
( ) 01 EVA plush (branco).

( ) 02 cadernos*grandes, brochura capa dura, pautado, com
margem, sem adesivos ou desenhos nas folhas, com 48 folhas
(Musicalização e Hora do Conto).
( ) 01 pote de tinta com 250 ml (preta, branca ou bege).
MATERIAIS PARA OFICINA DE MATEMÁTICA:
( ) 100 palitos de picolé.
( ) 02 dados pequenos.
( ) 01 pacote de liguinhas elásticas.
( ) 01 fita métrica*.
( ) 01 cartela ou pacote de dinheirinho.
Os materiais marcados com um asterisco (*) necessitam estar
identificados no momento de entrega.

OBSERVAÇÕES
a)

A primeira reunião de pais com os alunos novatos dos
turnos matutino e vespertino será dia 04/02/2022 e
ocorrerá das 07h30 às 08h30.
b) O objetivo desta reunião é explicar o funcionamento
da Educação Infantil na oportunidade serão
apresentados os professores e monitores e tiradas
quaisquer dúvidas que ainda tenham. O local da
reunião será no pátio da Educação Infantil. (Qualquer
mudança será comunicada através da página oficial
do CMDPII).
c) A entrega dos materiais dos alunos, acontecerá no dia
04/02/2022- a partir das 09h às 11h e das 13h30 às
17h30. Não serão recebidos materiais antes da
reunião terminar.
d) Após desta data não será permitido entregar os
materiais para a professora regente de sala e sim a
um profissional da Ed. Infantil para conferência.
e) Início das aulas 08/02/2022 da Educação Infantil e 1º
ano. (Não haverá horário reduzido – horário normal).

