
 
 

LISTA DE MATERIAL - 2019 

1º ANO 
 

 
Os materiais deverão ser entregues no colégio, para conferência, de acordo com o cronograma indicado. 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL Quantidade Entrega 

Agenda Escolar 01 

22 e 23/01/19 

Ábaco grande  01 

Agulha de crochê de plástico sem ponta 01 

Apontador com depósito 01 

Borracha macia  02 

Caderno brochura grande com margem, com 45 folhas, capa dura (páginas internas sem desenhos) 03 

24 e 25/01/19 

Caderno brochura pequeno de linha verde, capa dura – 140mm x 202mm – 40 folhas 01 

Caderno de iniciação musical para crianças, ¼, 40 folhas 01 

Caderno pedagógico de caligrafia, capa dura e com brochura costurado de 40 folhas 01 

Caderno Sketchbook espiral, capa plástica, A4 académie, com 50 folhas 01 

Caderno brochura grande com margem, com 96 folhas, capa dura (páginas internas sem desenhos) 02 

Caixa de giz de cera com 12 unidades  01 

22 e 23/01/19 

Caixa de lápis de cor, longo, com 24 unidades (identificar os lápis) 02 

Camiseta de adulto para pintura 01 

Cola branca líquida, com 90 g 02 

Estojo de zíper, com 3 ou 4 divisões, de boa qualidade  01 

Fone de ouvido (limite de volume máximo em 80 decibéis), com nome 01 

Guardanapo de pano para uso diário (trazer na lancheira), com nome  01 
Diário 

Lancheira com garrafa térmica, com nome e Mochila Escolar 01 

Lápis grafite triangular (linha gripp) 04 22 e 23/01/19 

Pasta plástica preta com grampo trilho de metal 01 
24 e 25/01/19 

Pasta plástica, com elástico (transparente) 01 

Tesoura de pontas arredondadas – gravar o nome do(a) aluno(a)  01 22 e 23/01/19 

Kit Higiene Diário 

01 nécessaire contendo: 01 toalha de mão para uso diário, 01 escova de dente com estojo, 01 creme dental, 01 pente ou escova 
de cabelos, identificados com o nome. 

 

Todo material deverá ser identificado com nome e encapado com plástico transparente 
 

MATERIAL DE USO COMUM Quantidade Entrega 

Acessórios para o “baú da criatividade” (cinto, bolsa, sapato, colar, chapéu, etc.) 

28 e 29/01/19 Gibi 02 

Revistas para recorte, tipo Cláudia ou Caras 02 

Kit Papelaria * Quantidade Entrega 

Bloco Criative Papers Lumi, com 50 folhas 01 

28 e 29/01/19 

Bloco criativo Romitec – 325 x 235 mm - 32 folhas - 120 gramas 01 

Botão grande (cores variadas) 10 

Caixa de massa de modelar com 12 cores a base de amido 02 

Folha de cortiça 60cm x 45cm (1mm) 01 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

Kit Papelaria * Quantidade Entrega 

Folha de EVA Gliter (azul) 01 

28 e 29/01/19 

Folha de lixa d’água Ref. 600 - P80 - 225 x 275 mm 10 

Folha de papel sulfite A4 (branco) 100 

Folha de papel sulfite A4 (colorido) 100 

Kit do Artista – Romitec 01 

Metro de feltro (colorido) 01 

Metro de tecido de algodão (tema da sua preferência) 01 

Rolo de fita crepe 18mmx50m 02 

Saco celofane 45cm x 60cm (transparente) 05 

Tela de pintura 20cm x 30cm  01 

Tinta de tecido e pintura têxtil – Acripuff – 35ml (azul) 01 
 

*O Kit Papelaria comprado diretamente na Papelaria Castelo, será entregue diretamente no colégio, para comodidade 
das famílias. 
 

LIVROS DIDÁTICOS 2019 – 1º ANO Entrega 

LÍNGUA PORTUGUESA – MODERNA COMPARTILHA  
HISTÓRIA - MODERNA COMPARTILHA  
GEOGRAFIA - MODERNA COMPARTILHA  
CIÊNCIAS - MODERNA COMPARTILHA  
MATEMÁTICA - MODERNA COMPARTILHA  
INGLÊS - MODERNA COMPARTILHA 
ESPANHOL - MODERNA COMPARTILHA 
 
Para adquirir o KIT MODERNA COMPARTILHA, acesse o portal www.modernacompartilha.com.br, após a 
confirmação da compra imprimir o voucher para retirada do kit no colégio. 

 Desconto de 5% na compra, em virtude da Campanha Sustentável (Axis Mundi e Moderna), traga os 
Livros Didáticos do ano de 2018. 

30 e 31/01/19 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 2019 – 1º ANO Entrega 

PROJETO EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para adquirir o KIT NUVEM9 BRASIL, (contendo 4 livros que serão utilizado durante o ano todo) acesse o 
www.portalguiaescolas.com.br/lojavirtual, após a confirmação de compra, imprimir o comprovante de pagamento 
e apresentá-lo na secretaria do colégio para retirada do kit. 
 
BIBLIOTECA DA CLASSE: 01 livro paradidático com as seguintes características: autores nacionais, ilustrado, capa 
dura e um contexto próprio para a idade. Ressaltamos que as literaturas serão analisadas pelo professor e poderão 
ser devolvidas. 

30 e 31/01/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

