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1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I

Livros Didáticos

Disciplina Título Autor Editora

Matemática
Compartilha
Matemática
1º ano / EF 1

Editora
Moderna Moderna

Este livro só será
comercializado no

site:
https://www.moderna
compartilha.com.br/

Língua
Portuguesa

Compartilha
Português

1º ano / EF 1

Editora
Moderna Moderna

Este livro só será
comercializado no

site:
https://www.moderna
compartilha.com.br/

História, Geografia e
Ciências

Projeto Presente
História/Geografia e

Ciências
5ª Edição

ISBN: 9788516119379

Ricardo Dreguer,
Cássia Marconi,
Neuza Sanchez Moderna

Este livro só será
comercializado no

site:

https://www.moderna
compartilha.com.br/

Os livros do projeto literário, serão indicados pelos professores ao longo do ano letivo e estarão
disponíveis gratuitamente na plataforma Árvore de Livros. O acesso será enviado após a confirmação
da matrícula.

Todo material utilizado para o currículo de educação bilíngue ( Inglês e Ciências) será disponibilizado
gratuitamente pelo colégio aos alunos matriculados.



Material de uso individual em sala de aula
● 2 gibis novos
● 2 pacotes de lenços umedecidos
● 1 caixa de lenço de papel
● 2 borrachas macias
● 3 lápis pretos triangular Jumbo
● 1 apontador para lápis normal e Jumbo
● 1 tesoura sem ponta
● 1 cola bastão (grande)

● 1 dado de jogo
● 2 cartelas de etiquetas de bolinha
● 1 caixa de lápis de cor (24 cores)
● 1 caixa de pilot grosso (12 cores)
● 3 canetas para retroprojetor -  preta
● 2 pacotes de bloco criativo com 8 cores
● 1 Material Dourado individual

Material de uso individual - vai e volta na mochila
● 1 mochila
● 1 estojo contendo:

2 lápis pretos triangulares Jumbo, 1 apontador
com depósito para lápis normal e Jumbo, 1
borracha macia, 1 tesoura sem ponta, 1 cola
bastão, 1 caixa de lápis de cor e 1 caixa de pilot.

● 1 pasta catálogo com 40 plásticos transparente
( Produções)

● 1 pasta catálogo com 40 plásticos amarela
(Disciplinas extras)

● 1 pasta plástica com elástico azul fina (TC - tarefas
de casa)

● 2 cadernos grandes brochura, pautado, capa
dura

● 1 caderno de caligrafia / pauta grossa azul ou
verde / capa dura

● 1 tela de pintura de 20 x 30 cm
aproximadamente

● Jaleco branco  para uso no Laboratório.
● 1 garrafa para água.

Obs: Repor sempre que for necessário.

  Agenda:
●  Reunião de pais novos: 31/01/2022
●  Reunião de pais: 02/02/2022
●  Início do ano letivo: 03/02/2022

Observações:
● Em função de adotarmos diferentes materiais didáticos digitais, é necessário que o estudante

tenha um dispositivo móvel para acesso (tablet, notebook ou outro). No 1ºano, esta utilização
acontecerá somente em casa. No colégio um dispositivo será disponibilizado aos estudantes para
realização das atividades.

● Todo material deverá estar devidamente etiquetado com nome completo do estudante e seu
respectivo ano letivo.

● O uso do uniforme completo é obrigatório para os dias de aula e atividades extraclasse. Deverá
ser adquirido no bazar, localizado no Colégio.

● É obrigatório o uso do jaleco nas aulas de laboratório.



● O material didático da Editora Moderna pode ser adquirido a partir de 20/12/21 com
condições especiais de pagamento (desconto de 8% e parcelamento em até 10X sem juros),
por meio do portal www.modernacompartilha.com.br. Os livros serão entregues no Colégio, e
poderão ser retirados a partir do dia 15/01/2022.

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

