º
Lista de materiais 2022
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL – Diariamente na
Mochila que deverá ser resposto conforme uso
AGENDA (personalizada da Escola –
●
aquisição no ato da matrícula)
01 caderno grande de 96 folhas (espiral com
●
margem)
02 colas bastão – grandes
●
01 tubo de cola líquida 90/110g
●
01 tesoura sem ponta
●
01 conjunto de canetinha 12 cores
●
01 caixa de lápis de cor
●
01 caixa Giz de Cera
●
01 apontador
●
01 pasta plástica com elástico
●
01 estojo
●
02 lápis pretos nº 2 apontados
●
1 livro leitura
●

LIVROS DIDÁTICOS

Kit Moderna Compartilha que contém:
Presente Português 2 – 5ª edição
Presente Matemática 2 – 5ª edição
Kids Web 2 – 3ª edição
Os livros didáticos e paradidáticos de 2022 deverão ser
adquiridos direto no site: www.modernacompartilha.com.br
LIVROS PARADIDÁTICOS
O Grúfalo- Editora Brinque-book
A casa dos Sentimentos - Editora Gato Leitor

MATERIAL PARA ENTREGAR
(fica na Escola para uso individual do aluno)
10 sacos plásticos – tamanho A4
●
20 folhas de desenho A4
●
50 folhas A4 – brancas 75 g/m²
●
10 copos plásticos descartáveis
●
01 pacote lumipaper A4
●
02 folhas E.V.A. com gliter
●
01 revista para recorte
●
01 fita crepe marrom
●
01 pincel nº 10
●
01 jogo pedagógico compatível
●
com a idade
01 papel crepom
●
01 fita durex larga
●
UNIFORMES
Compra de uniformes no endereço
VISUAL – Moda Uniformes
End: Assis Brasil, 1681. Passo D´Areia, POA
30619888
9 91615747
9 91702961
Obs: em 2022, o uniforme será obrigatório desde a 1ª
semana de aula

O Bairro de Marcelo - Editora Moderna

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Todos os materiais de uso diário devem ser
●
identificados com o nome da criança;
Eventualmente, outros materiais poderão ser
●
solicitados ao longo do ano letivo;

REUNIÃO DE PAIS E PROFESSORA: “MOMENTO ACOLHIDA”
Dia: 22 de fevereiro às 18h
Local: sala de aula do (a) aluno(a)presencial OU online
INÍCIO DAS AULAS
Dia: 21 de fevereiro – segunda-feira
Anos Iniciais das 7h50 às 11h50
Anos Finais das 7h30 às 12h

.

