LISTA DE MATERIAL 2021

1° ano - Fundamental I - Itanhangá
INÍCIO DAS AULAS: 08/02 (2ª feira)

ENCONTRO COM OS PAIS
DATA

HORÁRIO

PARTICIPANTES

8h30min

Reunião dos responsáveis dos alunos do 1º ano com escolaridade
manhã (que estudam das 7h30min às 12h30min, das 7h30min às
15h30min e das 7h30min às 17h30min) com a professora regente e a
equipe do Smart/Integral.

17h

Reunião dos responsáveis dos alunos do 1º ano com escolaridade
tarde (que estudam das 13h às 18h, das 10h às 18h e das 8h às 18h)
com a professora regente e a equipe do Smart/Integral.

08/02
(2ª feira)
08/02
(2ª feira)

Prezada família,
Abaixo, seguem informações importantes sobre a venda de materiais didáticos e uniformes
para o ano letivo de 2021:
Venda de materiais:
Fechamos uma importante parceria com um dos maiores sites de e-commerce do mundo: a
Amazon. Portanto, neste ano, nossos livros didáticos serão vendidos pelo site
www.amazon.com.br/colegiomopi, o que levará muito mais comodidade e segurança para
as suas compras.
Já os livros da disciplina Qualidade de Vida e o Portfólio Eu e o Mopi serão vendidos por
outra plataforma, que será divulgada em breve.
Horário Smart: não será preciso comprar material.

Venda de uniformes:
Serão realizadas pela empresa OriginalStore. Com vasta experiência no mercado de
escolas, a empresa trará a possibilidade de os responsáveis comprarem os uniformes por
diversos canais digitais, recebendo os produtos em casa. Além disso, também realizará
atendimentos presenciais em nossas unidades:

A partir de 13/01, os responsáveis poderão adquirir os uniformes pelos seguintes meios:
- Site:
https://www.originalstore.shop/mopi

- WhatsApp:
(21) 99813-5051

- Lojas físicas:
Mopi Itanhangá (Rua Dom Rosalvo Costa Rêgo, 542) e Mopi Infantil (Rua Almirante
Cóchrane, 66, Tijuca).
Horário de funcionamento: de segunda a sexta: das 8h às 17h.
Fechamento para almoço: das 13h30 às 14h30.

MATERIAIS
1. Mochila com rodinhas
2. Uniforme
●

Blusa Mopi branca;

●

Bermuda ou short-saia Mopi;

●

Casaco Mopi, Calça ou legging Mopi e meia-calça nas cores: branca, preta ou cinza sob
o short-saia Mopi (para o inverno);

●

Tênis ou sandália fixa aos pés;

●

Uniforme da MOTRIX: blusa Motrix, short Motrix e tênis.

3. Material Didático
●

Portfólio “Eu e o Mopi”

●

Língua Portuguesa
Material Mopi de Alfabetização
Projeto Literário – Dois livros de literatura serão solicitados, via agenda, no início das
aulas.
Gibi - Um gibi que pode ser da Turma da Mônica (Mônica, Magali, Cebolinha ou Cascão infantil) ou Luluzinha - escolha livre

●

Matemática

Projeto Presente - Matemática 1 - 5ª edição
Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis
ISBN: 9788516119874
Editora: Moderna
Projeto Presente - Matemática 1 - Caderno de Atividades - 5ª edição
Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis
ISBN: 9788516119898
Editora: Moderna
●

Inglês
Our World BrE - Starter - 2nd edition - Student Book
Autor: Diane Pinkley
ISBN -.9780357032077
Editora: NGL
Our World BrE - Starter - 2nd edition - Workbook + Online Practice Code
Autor: Diane Pinkley
ISBN - 9780357373583
Editora: NGL

●

Qualidade de vida
Livro de Qualidade de Vida ISBN: 978-65-5521-434-5

4. Material Complementar
●

2 cadernos espirais horizontais grandes, sem pauta, capa dura, 90 folhas, que serão
utilizados para Língua Portuguesa;

●

1 caderno universitário grande pautado, capa dura, brochura, 96 folhas, qualquer cor,
que será utilizado para Língua Portuguesa;

●

1 pasta zíper flexível, transparente (tamanho 245mmX330mm);

●

1 caixa de lápis de cor Faber Castell Caras & Cores (com 12 cores + 6 tons de pele);

●

1 estojo de canetas tipo hidrocor, com 12 canetas finas e grandes;

●

1 estojo completo (3 lápis pretos modelo triangular, 1 borracha branca e 1 apontador
com depósito);

●

1 tesoura Mundial ou Tramontina de metal de cabo preto com a ponta arredondada e
sem enfeites (gravar o nome);

●

1 tubo de cola plástica branca (40g);

●

1 cola em bastão;

●

1 caneta marca-texto, na cor amarela;

●

1 saco de Material Dourado de uso individual (identificar o saco e as peças com o nome
do aluno).

OBS: Pedimos que o número de folhas dos cadernos seja respeitado, visando o
controle de peso na mochila.

5. Identificação do Material do Aluno
●

Todos os livros deverão ser etiquetados no canto inferior direito, conforme exemplo
abaixo:

6. Materiais do Smart e Integral
●
●

1 livro paradidático será solicitado, por trimestre, via Agenda Edu.
1 estojo ou necessaire com objetos de higiene pessoal (escova de dente e creme
dental);

●

Nos dias de esporte, trazer, em uma bolsa complementar, o material necessário para a
prática esportiva. Para a natação, sugerimos o uso do roupão. Posteriormente, seguirá
uma circular com mais explicações.

●

1 caderno horizontal brochura pequeno, amarelo, capa dura, 96 folhas, que deverá ser
etiquetado no canto inferior direito, somente para os alunos do Horário Integral;

IMPORTANTE:
●

Todo o material do aluno e o uniforme deverão ser identificados com o nome completo
da criança em local visível;

●

Trazer uma muda de uniforme na mochila diariamente;

●

O material de uso individual deve ser verificado diariamente para que permaneça
completo durante o período de aula.

