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 Lista de materiais 2022                                                           

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  

 

● AGENDA (personalizada da Escola – 

aquisição no ato da matrícula) 

● 04 cadernos universitários – 96 folhas 

● 03 lápis nº 2 apontados  

● 01 tesoura sem ponta  

● 01 conjunto de caneta hidrocor – 12 cores 

● 01 estojo 

● 01 caixa de lápis de cor  

● 01 régua transparente – 30 cm 

● 01 apontador– para lápis normal e jumbo – 

● 02 borrachas brancas (macias e sem cheiro)  

● 01 cola bastão – grande 

●   01 tubo de cola 90/110g 

● 01 pasta plástica com elástico 
 

MATERIAL PARA ENTREGAR 

(Fica na Escola para uso individual do aluno) 

 

● 01 pacote de papel colorset A4- 120m/g² 

● 01 bloco padronizado da Escola – pautado – 

A4 

● 01 pacote folhas ofício brancas 
A4 

● 01 bloco de folhas coloridas A3 -120 

m/g2 

● 01 caixa de massinha de modelar 

● 01 pote pequeno de tinta acrílica (37ml) 

● 01 pincel nº 14 

● 05 sacos plásticos (tamanho ofício) 

● 02 folhas de papel vegetal (tam.ofício) 
 
 

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 

 
 

 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS 
 

Kit Moderna Compartilha que contém: 

Presente Português 5 – 5ª edição 

Presente Matemática 5 – 5ª edição 

Presente Ciências 5 – 5ª edição 

Presente História 5 – 5ª edição 

Presente Geografia 5 – 5ª edição 

Kids Web 5 – 3ª edição 

 

          

Os livros didáticos e paradidáticos de 2022 deverão ser  
adquiridos direto no site: www.modernacompartilha.com.br   

 

                        LIVROS PARADIDÁTICOS  

 
As coisas que a gente fala - Ruth Rocha 
Editora: Salamandra 

 
O segredo da amizade -  Wagner Costa 
Editora: Moderna 
 

Para no P da poesia - Elza Beatriz 
Editora: FTD 

 
 

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 
 

 

 

 

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

