Lista de material 2020 – 1º ano
Material deverá ser entregue nos dias 03,04 e 05 de fevereiro.
01

Ábaco grande de mesa

02

Alfabeto móvel de e.v.a.

02

Apontadores com depósito etiquetado com o nome do aluno

01

Bloco criativo romitec (não reciclado)

01

Bloco de criativo a3

03

Borrachas brancas

01

Caderno de caligrafia grande pauta (azul/amarelo) brochura 40 folhas

01

Caderno de desenho grande

01

Caderno de linguagem grande de 1 matéria brochura (50 folhas) encapado e etiquetado
com o nome do aluno

01

Caderno quadriculado pedagógico grande (1 cm x 1 cm) com margem – brochura 50 folhas

02

Caixas de lápis de cor (12 cores)

04 Envelopes a4
01

Estojo de canetinha grande – 12 cores de boa qualidade

01

Fita crepe grande

04

Folhas de e.v.a. Qualquer cor

01

Garrafinha para água com nome

01

Jogo pedagógico (alfabetização)

06

Lápis preto de boa qualidade

02

Livros de história infantil de acordo com a idade

01

Pacote de papel sulfite branco – (com 100 folhas)

01

Pacote de papel sulfite colorido - (com 100 folhas)

01

Pasta polionda com elástico media

01

Pote de massinha de modelar uti guti (grande)

01

Tesoura sem ponta – com nome gravado

02

Tubo de cola – pritt 90 gramas

01

Tubo de cola bastão – pritt 90 gramas

Material de arte
(Estes materiais deverão ser entregues nos dias 03,04 e 05 de fevereiro)
01

Bloco de papel para desenho 140g a4

01

Caixa de giz pastel oleoso 12 cores

01

Caixa de massa de modelar (mínimo 10 cores) base cera

01

Lápis 2b preto

01

Tubo de cola bastão

01

Tubo de cola branca 90 gramas

Observação:
* todos os cadernos deverão vir encapados, etiquetados com o nome completo;
* os demais materiais deverão vir identificados;
* os livros didáticos não deverão ser encapados só etiquetados; * trazer uma camiseta
tamanho adulto para ser usada na aula de arte; * os cadernos de capa dura não necessitam
ser encapados.

* poderão ser pedidos durante o ano letivo outros materiais específicos para atividades
especiais.
Livros para o ano letivo de 2020
Projeto presente – 1º ano – 5º edição - editora moderna.
Atenção: os kits de livros moderna estarão disponíveis pelo site:
www.modernacompartilha.com.br, na aba “compre aqui”.
1. Áreas:
Projeto Presente Ciê/His/Geo 1º Ano

Preço No Site R$ 147,90

Projeto Presente Língua Portuguesa 1º Ano

Preço No Site R$ 142,80

Projeto Presente Matemática 1º Ano

Preço No Site R$ 142,80

Projeto Presente Matemática Caderno De Atv 1º Ano

Preço No Site R$ 67,15

Projeto Presente Português

Preço No Site R$ 67,15

Caderno De Atv 1º Ano

Inglês Livro: Orbit 1. Richmond (Editora Moderna)

Preço No Site R$ 136,85

Observação: os livros de literatura serão solicitados durante o ano.

Somente para alunos do integral
Todos os materiais do aluno deverão estar identificados.
(Estes materiais deverão ser entregues nos dias 03,04 e 05 de fevereiro)
01

Bolsa / mochila para guardar a roupa de cama

01

Brinquedo para deixar no integral (boneca/carrinho)
Pode ser usado em bom estado.

01

Caixa de lenços de papel – 100 unidades

01

Caneta marcadora permanente – preto

01

Cobertor – solteiro

01

Escova de dentes – infantil

01

Estojo para material de higiene bucal

01

Fita kraft – larga

01

Fronha

01

Lençol – com elástico

01

Pacote de lenço umedecido – 48 lenços

02

Pacotes de papel - sulfite – branco

01

Pasta grossa com elástico

01

Pote de massa de modelar – uti guti – 500 gramas

02

Sacos plásticos – grande – 110x100 cm (para guardar as roupas de cama)

01

Toalha de boca

01

Travesseiro

01

Tubo de cola líquida – 100 gramas

01

Tubo de creme dental – infantil

