
ENSINO FUNDAMENTAL I  (1º ano ao 5º ano) 
 
1 Estojo* 
1 Caixa de lápis de cor* 
1 Borracha* 
1 Apontador* 
2 Pote de tinta 250 ml PVA (cores variadas)* 
1 Pasta individual transparente com elástico* 
1 Bloco papel Canson* 
1 Bloco papel Creative* 
1 Lápis grafite n°2* 
1 Lápis grafite 3B* 
1 Tesoura* 
1 Fita durex larga* 
1 Régua 30 cm (2°ano ao 5° ano) 
1 Tubo de cola branca 40g de boa qualidade* 
1 Cola bastão* 
1 Caixa de cola colorida (6 cores) * 
2 Cadernos brochura capa dura universitário, sem estampa, cor única 48 folhas 
c/linha (1°ano) 
6 Cadernos brochura capa dura universitário, sem estampa, cor única, 48 folhas 
c/linha (2°ano AMARELO, 3° ano VERMELHO, 4° ano AZUL, 5° ano VERDE) 
1 Caderno brochura quadriculado (10×10) capa dura universitário, sem estampa, 
cor única 48 folhas (1°ano e 2° ano) 
1 Caderno brochura quadriculado (7×7) capa dura universitário, sem estampa, 48 
folhas (3°ano ao 5° ano) 
1 Caderno de caligrafia, grande, capa dura (2°ano ao 5° ano) 
1 Jogo de tabuleiro ou cartas (trunfo, Uno, mico) de acordo com a faixa 
etária (1°ano e 2° ano) 
1 Camiseta (velha) tamanho adulto para tinta para atividades de pintura (1°ano) 
1 Bola plástica de praia para a prática de psicomotricidade relacional (esvazie 
antes de trazer)* 
1 Uniforme completo* 
*para todos os anos 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
1 Dicionário de Língua Portuguesa atualizado (4º e 5º ano) 
1 Dicionário Houaiss ilustrado (2°ano e 3° ano) 
1 Livro de literatura infantil com letra CAIXA ALTA, para ciranda da leitura (1° ano 
e 2° ano)** 
**para as turmas do 3°ano, 4°ano e 5°ano, os livros de literatura serão pedidos 
trimestralmente de acordo com os projetos trabalhados em sala 
 
INGLÊS 
1 Livro de Inglês Projeto Richmond – vendido somente na escola (1º ao 5º ano) 
 
GEOGRAFIA 
1 Livro de Geografia Projeto Buriti Plus 1º Edição Ed. Moderna (4°ano e 5°ano) 
 
HISTÓRIA 
1 Livro de História Projeto Buriti Plus 1º Edição. Ed. Moderna (4°ano e 5°ano) 



CIÊNCIAS 
1 Livro de Ciências Projeto Buriti Plus 1º Edição. Ed. Moderna (4°ano e 5°ano) 
 
MATEMÁTICA 
1 Livro de Matemática Projeto Buriti Plus 1º Edição. Ed. Moderna (3°ano, 4º ano e 
5°ano) 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS 
Crianças como Você – Uma nova celebração da infância no mundo – Ed. 
Atica (2°ano) 
Almanaque Ruth Rocha – Ed. Salamandra (3°ano) 
 
LIVROS DIDÁTICOS 

 ACESSE o site modernacompartilha.com.br 

 Clique na seção COMPRE AQUI no menu 

 CADASTRE-SE. Para ter acesso ao portal de vendas compartilha, insira os 
dados do aluno e do responsável para criar uma senha.  

*O login será sempre o seu e-mail e, caso você seja responsável por mais de um 
aluno, poderá incluir o nome de todos já nesta etapa.  
 CONFIRME os dados do aluno. Na tela seguinte, confirme todas as 

informações cadastradas. Aqui, você também poderá adicionar mais alunos, 
caso ainda não tenha feito isso anteriormente.  

 ESCOLHA DOS MATERIAIS. Selecione a opção 1, para adquirir o projeto 
Compartilha integral e seu filho terá acesso a todo o material impresso 
escolhido pela escola e aos recursos digitais disponíveis. 

 ENTREGA. Os materiais estarão à disposição para RETIRADA NA ESCOLA, a 
partir do dia 25/01/2021 (segunda-feira). Acompanhar pedido no site da 
Moderna. 

 FINALIZE SEU PEDIDO. Complete o cadastro e, seguindo os passos, finalize a 
sua compra. 

 

http://modernacompartilha.com.br/

