ENSINO FUNDAMENTAL I – 1º ANO
MATERIAL DE USO COLETIVO
01 agenda 2022 ou caderno pequeno de capa dura para recados
01 pacote de papel sulfite com 100 folhas (cor branca)
02 brochurões grandes de capa dura, 96 folhas, (sugestão: Criativo 96 folhas)
02 pastas finas (cor de sua preferência)
03 pastas de plástico com trilho (cor de sua preferência)
01 pasta com elástico (6 cm de altura)
03 colas em bastão
01 cola líquida (sugestão: cola em gel 63g)
01 tesoura de pontas arredondadas com o nome gravado (sugestão: Vai e Vem)
01 caixa de camisa reforçada encapada
04 potes individuais de massinhas
01 brinquedo ou jogo educativo
01 Atlas Geográfico
Novo Dicionário da Língua Portuguesa - Conforme Nova Ortografia
25 palitos coloridos de sorvete
01 gibi
01 revista para recorte

ARTE
01 Bloco Max de desenho A4 140g branco com 20fls
01 caixa de tinta guache 15 ml (6 unidades)
01 pincel nº 20
01 pacote de papel criativo neon A4

MÚSICA
01 pasta com 10 plásticos para música

MATERIAL DE USO PESSOAL (TRAZER SOMENTE NO 1º DIA DE AULA)
01 lancheira
01 mochila ou bolsa que comporte uma pasta tamanho 34,5 cm. x 25 cm.
01 estojo com zíper, com 3 ou 4 divisórias contendo:
05 lápis pretos n°2 (sugestão: Super Soft Black)
01 caixa de lápis de cor (sugestão: Caras e Cores)
01 apontador com depósito
01 borracha
01 jogo de canetinhas hidrográficas (sugestão: Vai e Vem)
01 caixa de giz de cera

OBSERVAÇÕES
- Os livros didáticos da Editora Moderna devem ser adquiridos através do site modernacompartilha.com.br
- O livro para as aulas de Projeto de Vida e Empreendedorismo deverá ser adquirido pela internet. O site e a data de início da
venda serão disponibilizados no aplicativo e no site do colégio.
- Os materiais que o aluno já possui podem ser reaproveitados

