ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Queridos pais,
Nosso ano letivo 2022 terá início em 31/01, sendo que a 1ª reunião Coletiva de Pais será no dia 29/01. O
horário e formato da reunião serão divulgados posteriormente.
Seguem listados abaixo os materiais para 2022 e algumas observações importantes em relação à
compra, entrega e procedimentos de organização:
✓ O material será recebido no colégio no dia 24/01 (segunda-feira) das 8h às 17h pela auxiliar de
classe completo e em embalagem devidamente identificada;
✓ Não será permitida a entrega dos materiais no período de aula, justamente para não prejudicar
o desenvolvimento das propostas e acolhimento das crianças;
✓ Sugerimos que a criança utilize uma mochila que deve comportar uma troca do uniforme,
agenda, material de higiene e pasta A4 de lição de casa;
✓ Não é necessário identificar todos os materiais, somente aqueles de uso individual (tesoura,
bolsa de lápis, apontador e outros). Alguns serão usados coletivamente e em atividades
diversificadas.
1) Lista de livros do Projeto Presente da Editora Moderna
A partir desse ano, a Editora Moderna disponibilizará os livros Projeto Presente de Português e
Matemática, que constam em nossa lista, somente por meio de sua Loja Web.
Clique aqui para acessar a Loja Web Moderna: https://loja.moderna.com.br/
Esses livros serão enviados ao endereço residencial que deverá ser cadastrado no momento da compra.
Ao acessar a loja será solicitado o PIN
1º ano EF1 – N2R32D
*para famílias com 2 ou mais filhos com livros do Projeto Presente da Ed. Moderna, é possível inserir os
PINs para cada série, dentro de uma mesma compra.
Conseguimos negociar um desconto de 20% no valor dos livros para as nossas famílias. E para as
compras realizadas ainda no mês de dezembro, conseguimos um desconto adicional de 3%. Para esse
desconto adicional, ao final da compra entrar com o cupom DEZINOVATI

2) Outros livros didáticos e materiais de papelaria
Informamos que renovamos a parceria com a Livraria e Papelaria Colegial para os itens de papelaria e
demais livros didáticos para 2022. Lembramos que os livros devem ser encomendados com
antecedência.
Os pedidos e orçamentos, poderão ser feitos pelos telefones WhatsApp da Colegial:
Eliana (19) 99201-9368; Maria (19) 99817-4759; Ana (19) 99336-4730; Amanda (19) 98606-1904
Além da parceria acima, as famílias têm a liberdade de adquirir os livros em outras lojas físicas e/ou
online, desde que observados os códigos ISBN e Edição.
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LISTA DE MATERIAL– 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2022

1.
Material Específico do Colégio
- Agenda Escolar que será entregue na primeira semana de aula pelos responsáveis do Colégio
- Bloco sem pauta com timbre do colégio
1 unidade
- Bloco com pauta com timbre do colégio (PAUTA LARGA)
1 unidade

2. Material de Higiene Pessoal
- Escova de dentes com estojo
- Creme Dental Infantil SEM flúor
- Necessarie
- Toalhinha (encaminhar todos os dias junto com a lancheira)
Obs: Todos os itens devidamente identificados.

1 unidade (ao longo do ano fazer a troca
necessária)
1 unidade
1 unidade
1 unidade

3. Material Literário/Didático
- Livro Literatura Infantil cujo título será indicado nas primeiras semanas de aula de 2022 (leitura coletiva) e 1 Livro Literatura
Infantil para círculo de leitura cujo título será indicado nas primeiras semanas de aula de 2022.
- Livro Literatura Infantil cujo título será indicado em agosto/2022 (leitura coletiva)
- Livro de Língua Portuguesa: Projeto Presente volume 1 Editora Moderna
ISBN 9788516119270 (loja web Moderna)
Autores: Débora Vaz, Rosângela Veliago e Nunes Moraes
- Livro de Matemática: Projeto Presente - 1º ano - Ed. Moderna
ISBN 9788516119874 (loja web Moderna)
Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis e Estela Viliago
- Livro de Inglês: Shine On 1 SB ENHANCED DIGI PK (BR) -Student book e Extra practice – Ed. Oxford – Ed.2020 – 1ª edição
ISBN 9780194069083
4. Material de Artes
- Bloco de Papel Canson A3
- Bloco de Papel Canson A4
- Bloco Opaline Branco – 50 fls - FILIPAPER
- Pincel cabo longo número 20
- Pincel cabo longo número 14
- Massa de Modelar
- Tela de Pintura
- Botões de tamanhos, cores e formas diferentes
- Tecido Chita
- Bloco Criative Paper
- Talagarça para bordado 25 cm x 25 cm
- Forminhas de doce brigadeiro, pequenas e grandes, estampadas ou
bolinhas – escolher um tipo e a cor
- 1 Fantasia usada em bom estado e acessórios
- Celofane: amarelo, azul, vermelho, verde
- Miçangas grandes (modelo a escolher)
- Fita crepe
- Fita adesiva transparente grossa
- Fita de cetim média (1 cm)
3.
Material Individual
- Caderno meia pauta 40 fls
- Borracha Branca
- Apontador com depósito
- Tesoura de ponta arredondada de boa qualidade (nome gravado)
- Régua 30 cm

3 unidades
2 unidades
1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 caixa com 12 cores
1 unidade tamanho 40 x50 cm
15 unidades
1 metro
1 unidade
1 unidade
1 pacote
1 unidade (doação para nosso ateliê de fantasias)
1 unidade de cada cor
50g
1 rolo
1 rolo
1 rolo de qualquer cor

1 unidade
2 unidades
1 unidade
1 unidade
1 unidade
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- Estojo com 3 divisórias
- Lápis grafite número 2
- Lápis grafite 6B
- Canetas Stabilo Preta (Point 68)
- Lápis de Cor (24 cores)
- Cola 90grs
- Folhas Sulfite – CHAMEX Office A4 (210mm X 297mm) – 75 g/m2
- Cola em bastão
- Giz de Cera Curton (12 cores)
- Canetas Hidrográficas Ponta Fina (24 cores)
- Baldes de areia
- Pasta TRANSPARENTE Ofício 3,5cm de altura
- Pasta TRANSPARENTE fina com elástico para lição de casa
- Plásticos GROSSOS, tamanho ofício, com furos
- Plásticos GROSSOS com furos para atividades A3
- Aquarela pequena

1 unidade
4 unidades
2 unidades
4 unidades
1 caixa
2 tubos
500 folhas
3 tubos
1 caixa
1 caixa
2 conjuntos
1 unidade
1 unidade
5 unidades
3 unidades
1 unidade com pincel fino

