MATERIAL ESCOLAR - 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL/ 2018
SOBRE A BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA – MATERIAIS DA EDITORA MODERNA
Através da parceria com o CEAP, a Editora Moderna está oferecendo condições diferenciadas
para a aquisição dos livros didáticos desta editora que integram as listas de materiais da escola.
Por  esse sistema, a aquisição dos livros acontece pela internet, com 7% de desconto e
possibilidade de pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito. Os livros serão entregues no
CEAP e poderão ser retirados pelas famílias/alunos nos primeiros dias de aula.
Confira no site da escola ou na fanpage o passo a passo sobre como fazer. Ou acesse o site
www.modernacompartilha.com.br e entre no menu COMPRE AQUI.
A mochila deve conter:
 1 estojo (identificado) com dois compartimentos contendo:
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 A mochila deve ser identificada.
Uma caixa identificada contendo:
















1 Pacote de folha Filipinho;
2 Pacotes de folhas de desenho;
1 bloco de folhas A3;
1 caderno grande de 96 folhas, capa dura, com espiral, sem desenhos e sem picotes (para
colagens);
1 livro de literatura (adequado à faixa etária, textos curtos e letra maiúscula);
1 pincel nº 18;
1 rolinho de pintura (pequeno);
1 caixa de giz de cera;
1 pacote de prendedores de roupa;
1 pote de massa de modelar SOFT (500g);
1 jogo de material dourado com 111 peças (2 centenas);
1 camiseta tamanho adulto (usada – para situações de pintura);
1 tubo de cola líquida 110g, 2 lápis, 2 borrachas, 1 caixa de lápis de 12 cores (para reposição);
1 jogo educativo (Sugestões: Lince, Cara a cara, Super trunfo, Tapa certo, Lig 4, Cilada, Eu sou?,
Vira Letras, Lego);
1 jogo de canetas hidrocor, de ponta grossa (12 cores).
Para as aulas de Música:

Pasta com plásticos (50) identificada

1 lápis;

1 borracha.
Para as aulas de Educação Física:
Atestado médico atualizado (preferencialmente de médico pediatra ou cardiologista) com data
entre fevereiro ou março/2018 (entregar na secretaria até 23/03/2018).
Para aulas da Hora do Conto:
 1 caixa de lápis de cor aquarelável.
Material didático:
 ABECEDÁRIO. Ruth Kaufman e Raquel Franco. Companhia das Letras. São
Paulo. 2016. 1ª Edição.
 Kids Web nº 1 – Second Edition. Editora Richmond.

