
LISTA DE MATERIAL - 2022

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Srs. Pais/responsáveis: o material que permanece na sala de aula deve ser entregue no dia 04 de fevereiro
de  2022, das 13h30min às 17h35min no Colégio Unidavi, sala 103.

Todo o material, inclusive o uniforme, deverá ser identificado com o nome do estudante.

Material de uso pessoal – deixar na mochila de acordo com os horários das aulas
1 pastinha plástica fina com elástico
1 garrafa para água
1 agenda com datas
1 penal contendo:

2 lápis de escrever (apontados)
1 borracha branca e macia
1 apontador com caixinha para guardar as lascas do lápis
1 estojo de canetinhas com, no mínimo, 12 cores, de boa qualidade
1 caixa de lápis de cor com, no mínimo, 12 cores, de boa qualidade
1 tesoura pequena sem ponta
1 tubo de cola

1 caderno grande, capa dura, 96 folhas, sem espiral, para atividades
1 caderno grande, 48 folhas, sem espiral - Inglês

Material que permanece na sala de aula _ lembrar de identificar com o nome do estudante
1 régua de 30cm (Matemática)
1 pastinha catálogo com 100 folhas plásticas grossas - para Portfólio
1 pacote de 100 folhas brancas A4
1 bloco de papel Canson A3 branco (folha grossa)
1 bloco de papel Canson A3 colorido (folha fina)
1 bloco de papel Canson A4 colorido (folha fina)
1 bloco de papel Canson A4 branco (folha grossa)
3 caixas de massinha de modelar e 1 pote com tampa para guardá-la
1 pote de tinta guache de 250mL nas cores: vermelha, amarela, azul, verde, marrom, branca e
preta

2 pincéis (nº 08 e nº 18)
1 jogo pedagógico de madeira (boa qualidade)
1 rolo para pintura (pequeno)
1 pacote de palito de picolé
1 camiseta de adulto para pintura
1 revista para atividades de recorte
1 fone de ouvido (tipo arco) simples com fio
1 livro infantil para leitura em sala de aula (letra caixa alta)



LIVROS:

INGLÊS - Livro: SHINE ON 1 SB ENHANCED DIGI PK (BR). Editora Oxford. ISBN: 9780194069083 Obs.: Os livros podem ser
adquiridos na Central Livros (anexa a Unidavi), contatos: (47) 3521-0155; (47) 98424-5644 WhatsApp – com Sr. Edilson;
ou em uma livraria de sua preferência.

ROBÓTICA CURRICULAR - Livro: Kids Code – adquirido no site da Robomind -
https://www.robomind.com.br/livraria/minha-conta/ Informações em comunicado próprio (aguardar envio) e na Assessoria
Pedagógica – (47) 3531-6039

Informamos o cupom de desconto para a aquisição do livro de Robótica curricular de 2022: unidavi2022
Os valores ficaram de R$ 499,00 por:
R$ 241,40 no cartão, podendo parcelar ou no boleto por R$ 229,33.
Passo a Passo para a compra do livro:
Ir em minha conta fazer o cadastro: https://www.robomind.com.br/livraria/minha-conta/
Depois ir na aba robótica curricular
Escolher o livro de acordo com a série que o aluno vai estudar em 2022.
1º Ano => kids Code
Escolheu o livro clicar em mais detalhes
Clicar opção comprar
Colocar no cupom de desconto: unidavi2022
Depois finalizar compra.


