
  

 
 

 

 

MATERIAIS - USO INDIVIDUAL: 
02 Cadernos capa DURA (liso)-96 folhas (com pauta e margem)-Encapados (Lições em casa e aula) 
01 Caderno ALIBOMBOM numerado 

02 Cadernos de 48 folhas pautados. Capa dura liso - Inglês e Dicionário.  

01 Caixa de massinha para modelar  - (Sugestão: ACRILEX) 

01 Jogo de pincel atômico - 12 unidades 

01 Caixa de gizão de cera grosso – 12 unidades – (Sugestão: ACRILEX) 

02 Caixas de cola colorida  

02 Colas brancas de 90g 

02 Colas transparentes 90g (Sugestão: Polar) 

01 Blocos  canson A4 (gramatura 140 - creme) 

02 Blocos  canson A4 (gramatura 140 – branco) 
01 Bloco  canson A3 (gramatura 140 – branco ou creme) 

02 Pacotes de Color Set A4 – PRETO - Tamanho A4 com 50 folhas 
01 Pacote de Color Set A4 – Cor de sua preferência -  Tamanho A4 com 50 folhas 
02 folhas de Color Set PRETO 

02 Folhas de papel Kraft 65 x 96cm 

02 Folhas de papel cartão, sem brilho, da cor de sua preferência, 50 x 65cm 

01 Pacote de papel sulfite A4 branco 500 folhas para o ano (para tc’s individuais)  

02 Canetas ultrafine preta - Ponta porosa (antiga futura) 

02 Canetas permanentes PILOT  

02 Revistas usadas - (1 em quadrinho e 1 de atualidades) 

02 Pastas pretas capa dura com vinte plásticos para aulas: laboratório, música. 
 

MATERIAIS PARA FICAR NO ESTOJO – USO PESSOAL:  
01 Borracha branca grande; 04 lápis pretos nº 2 (1 deve ficar em casa) 

01 Tesourinha mundial sem ponta – aproveitar do ano anterior;  
01 Vidro de cola branca de 90g   

01 Caixa de lápis de cor – 12 unidades 

01 Régua 30 cm - Flexível 
MATERIAL DE ARTE – USO INDIVIDUAL: 
Material do estojo de sala de aula: (lápis, borracha branca, tesoura sem ponta, cola branca, 

materiais para colorir - lápis de cor, canetinhas, giz de cera.) 

02 blocos CANSON A4, gramatura 140, creme 
 

1 folha de papel cartão, sem brilho, da cor de sua preferência, 50 x 65cm 

02 potes de guache 250 ml nas cores um vermelho e um azul (Sugestão: Acrilex) 

01 pincel redondo tigre ref. 266, nº 24 

 

 

 
 
MATERIAL PESSOAL: 
 01 Flauta Germânica (G) – Profissional - com nome da criança GRAVADO  

 02 Dadinhos comuns (para jogos matemáticos)  

 01 Corda individual (do tamanho adequado para a criança) 

 01 Bola simples 

  01 Jaleco branco para as aulas de laboratório. USO OBRIGATÓRIO. 

 01 Brinquedo pedagógico  - 01 Quebra cabeça (acima de 100 peças) 

 02 livros de história infantil. Opte por um livro de literatura de qualidade. 
 

 

 

 
 

LIVROS ADOTADOS: 2020  

MATEMÁTICA 1º ANO: - Aguardar para adquirir na secretaria da Escola - 

PRESENTE LÍNGUA PORTUGUESA 1 – Débora Vaz - Elody Nunes Moraes - Rosângela 

Veliago – Moderna - 5ª edição – Projeto Presente  

PRESENTE HISTÓRIA – GEOGRAFIA (CIÊNCIAS HUMANAS) 1 – Ricardo Dreguer – Cássia 

Marconi – Neuza Sanchez Guelli – Moderna – 5ª edição – Projeto Presente – 

LITERATURA: 

HISTÓRIAS À BRASILEIRA - A Moura Torta e Outros - Ana Mª Machado-Cia das Letrinhas 

COLEÇÃO COMO SERIA SUA VIDA NA GRÉCIA ANTIGA? – Editora Scipione - Autor: 

Fiona Macdonald 

LEITURA COMPARTILHADA - 1º Semestre - Cada aluno deve ter o seu exemplar 

DIÁRIO DE PILAR NA GRÉCIA - Flávia Lins e Silva – Editora: Pequena Zahar 

MITOS GREGOS, Recontados por Erick A. Kimmel, Editora WMF Martins Fontes 

LEITURA EM CASA: 

A BOLSA AMARELA, Lygia Bojunga, Ed. Casa Lygia Bojunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. ETIQUETAR O MATERIAL DO ESTUDANTE. 

2. A biblioteca de classe será organizada com 02 livros de literatura de cada criança. Estes livros 

serão cadastrados em classe devolvidos ao aluno no final do ano letivo. (Atenção: proporcione, ao 

seu filho, uma roda rica de literatura. Opte por um livro de literatura com qualidade). 

3. Gibis - Turma da Mônica  

4. As marcas mencionadas são sugestões. Qualquer marca será aceita pela escola desde que ofereça 

qualidade, segurança e durabilidade.  

5. O material escolar usado no ano anterior, em bom estado, poderá ser reaproveitado. 

 
 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Os livros didáticos da Editora Moderna estarão a venda no site: 

www.modernacompartilha.com.br com condições especiais 

 

 

 

OBS.: OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ DIA: 14/02/20 

Uniforme: 
- Uso diário: Serão permitidos: Calça comprida , capri de tactel ou calça bailarina de helanca 

ou cotton com laycra marinho, calça jeans azul e camisa em malha com logomarca da 

escola.  

- Onde encontrar? QUEOPS....  Rua Sergipe 562, Centro - Tel: 3 221 0551 

- Educação Física: MASCULINO: calção ou bermuda de tactel e camiseta em malha com 

logamarca da escola. FEMININO: bermuda de tactel ou helanca ou calça bailarina de 

helanca marinho e camiseta em malha com logomarca da escola. 

- Padrão para toda a Escola: o uso do tênis é obrigatório, a cor é livre. 

- Obs. Não fazem parte do uniforme escolar: camisas de futebol, mini blusas, roupas 

cortadas, rasgadas e/ou modificadas, chinelos, melissas, botas, sandálias e tamancos. 

- Evite consumismos. Sugerimos cadernos lisos e de qualidade (sem enfeites temáticos). 

http://www.modernacompartilha.com.br/

