Ensino Fundamental I
Lista de Material Escolar
Nossa sugestão é a compra dos livros diretamente com a Editora Moderna. O único livro que não é da Ed. Moderna
é o de Inglês.
Passo a passo:
1. ACESSE O SITE – www.modernacompartilha.com.br – Depois, basta clicar em COMPRE AQUI e, em seguida, escolher o nível de
ensino do seu filho.
2. CADASTRE-SE – Insira os dados do aluno e do responsável para criar uma senha e ter acesso ao portal de vendas Moderna
Compartilha. 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 nessa etapa.
3. 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.
4. CONFIRME OS MATERIAIS DIDÁTICOS – Selecione o kit didático para colocar no carrinho de compras marcando o quadrado ao
lado do texto OPÇÃO DE COMPRA.
5. FINALIZE SEU PEDIDO – Nas telas seguintes, complete o cadastro com os dados para entrega, faturamento e forma pagamento
e, ao final, confirme a sua compra.
6. ENTREGA DOS LIVROS IMPRESSOS – Os materiais estarão à disposição para retirada na escola, a partir de 05 de fevereiro de
2020.
ATENÇÃO: Imprima e apresente o VOUCHER PARA RETIRADA DO MATERIAL, disponível no menu MEUS MATERIAIS
ou em ACOMPANHAR PEDIDO.
OXFORD
Canais de vendas para alunos do Colégio Paranapuã:
NOME DA EMPRESA: SBS LIRJ – LIVRARIA INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO
Link/site: www.sbs.com.br/paranapua
E-mail: rj@sbs.com.br (informar no corpo do e-mail o ano e o nome da escola)
Telefone: 2221-3231 (informar o ano e o nome da escola)
WhatsApp: 98796-8115
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Material
Cola branca 90g
Resma de papel Chamex tamanho A4
Caixa de giz de cera grosso – 12 cores
Caixa de hidrocor piloto grosso – 12 cores
Envelopes brancos tamanho ofício (para testes e provas)
Lápis pretos
Borracha branca
Apontador com depósito
Caixa de lápis de cor (12 cores)
Conjunto de hidrocor fino (12 cores)
Tesoura de ferro sem ponta
Estojo
Pastas catálogo com 20 plásticos na cor branca para: Espanhol, Inglês, Arte
Ábaco

01

Lápis 3B ou 2B

01

Lápis 6B

01

Bloco liso A4 sem rodapé para: Arte

02

Pacotes de Color Set Cards para: Arte e Espanhol

01

Bambolê

Livros:
Matemática
Ciências, História e Geografia
• Matemática – Volume 1
• Buriti Plus Interdisciplinar – 1ª Edição
Enio Silveira / Cláudio Marques
Volume 1 – BNCC – Editora Moderna
BNCC – 5ª Edição – Editora Moderna
Autor: Edições Educativas da Editora Moderna
ISBN: 9788516119720
ISBN: 9788516112851
Espanhol
Extraclasse
• Nuevo Recreo – Volume 1
• A casinha do tatu
Editora Santillana
Elza Sallut
Español
Editora Moderna
ISBN: 9788516093808 3ª Edição
ISBN: 9788516093808
Inglês
• Shine On! – Volume 1 – Student book with Online Practice Pack (cor azul)
Susan Banman Sileci e Patrick Jackson
Oxford University Press
ISBN: 9780194001212

Cadernos
Quantidade
03
01
01
01

Material
Cadernos universitários brochura capa dura pautados na cor azul com 96 folhas para: Português (2)
e Matemática (1).
Caderno vertical pequeno brochura capa dura pautado com 96 folhas na cor azul para: Agenda
Caderno de desenho horizontal com espiral 96 folhas para: Pesquisa
Caderno horizontal pequeno capa dura brochura pautado na cor azul com 96 folhas para: Ditado

Observações:
• Todo o material deverá ser marcado com o nome e a turma do aluno.
• Todos os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico liso transparente na cor azul e personalizados
com etiquetas nº 3776.
• Os cadernos deverão ser encapados sempre que substituídos.
• Os cadernos capa dura azuis não precisam ser encapados, mas deverão ser etiquetados.

ATENÇÃO
No dia 03 de fevereiro, 2ª feira, haverá uma reunião de pais para entrega de material e
apresentação da equipe.
As reuniões acontecerão às 11 horas para o turno da manhã e às 14 horas para o turno da tarde.
Local: Sala de aula da turma do(a) aluno(a).

Obs: Atualizado em 17/12/19.

