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Descriminação do material
Agenda escolar padrão da escola – disponível na secretaria
Apontadores com reservatório
Borrachas macias pequenas (enviar uma de cada vez)
Caderno meia – pauta para Ciências e Estudos Sociais
Caderno espiral grande (tamanho universitário) capa dura com 96 folhas (para Português e
Matemática)
Caixa de giz de cera grande com 12 unidades
Caixa de lápis de cor com 12 unidades
Canetas marca texto amarela (enviar uma de cada vez)
Cola bastão grande
Cola branca com 225 mg
Estojo de canetinha hidrocor fina com 12 unidades
Estojo de canetinha hidrocor grossa com 12 unidades
Squeeze (para acondicionar água a ser ingerida durante a tarde)
Pasta classificatória com 20 plásticos costurados (para Inglês) – qualquer cor
Régua pequena
Tesoura sem ponta
Unidades de lápis grafite n°2 (enviar dois de cada vez)
Caneta permanente ponta média 2.0
Envelope pardo tamanho A4
Estojo de caneta de retroprojetor
Folhas de papel cartão (preto e marrom) 5 de cada
Folhas de papel pardo
Folhas papel 40k branco
Folhas de cartolina (preto e marrom) 5 de cada
Folhas de EVA comum (preto e marrom) 5 de cada
Folhas de EVA glitter (preto e marrom) 5 de cada
Pacotes de lantejoulas (preto e marrom)
Pacotes de papel color set
Pacotes de papel color set lumicolor
Pincéis médios
Potes de purpurina (preto e prata) 2 de cada
Potes de tinta guache 250g (preto e marrom) 2 de cada
Refil de cola quente (bastão grosso)
Resmas de papel A4
Resmas de papel A3
Rolos de fita de embalagem transparente 50x50 grossa
Tubos de cola colorida de 250ml (preto e azul)
Tubos de cola branca de 250ml
Tubo de cola de isopor

Livros a serem adotados em 2019
● Projeto de Leitura
2° semestre - O menino que tinha quase tudo
Rogério Borges
Editora do Brasil

● Didáticos
Vamos Trabalhar - Linguagem - 1° Ano
Eliana Almeida e Aninha Abreu
Editora do Brasil

Vamos Trabalhar - Matemática - 1° ano
Eliana Almeida e Aninha Abreu
Editora do Brasil

Para que possamos manter organizadas as instalações de nosso ambiente escolar, as
determinações abaixo devem ser seguidas por todos aqueles que optarem pela compra dos itens desta
lista:
1. Não serão recebidas listas de material incompletas;
2. Receberemos o referido material (Exceto os Materiais em Negrito) à partir da segunda quinzena
de janeiro de acordo com o agendamento feito pela secretaria.
3. Todo o material entregue será conferido na presença do responsável;
4. Os materiais em negrito deverão ser entregues à professora no primeiro dia de aula.
5. Salientamos que após esta data, consideraremos o aluno como optante pela taxa de material e que
o valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), relativo à mesma, será lançado no boleto da
mensalidade (4x R$65,00) nos meses de fevereiro, março, agosto e setembro.
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Descriminação do material
Agenda escolar padrão da escola – disponível na secretaria
Apontadores com reservatório
Borrachas macias pequenas (enviar uma de cada vez)
Cadernos Espiral grande (tamanho universitário) capa dura com 96 folhas (para Português,
Matemática, Ciências, História/Geografia, Inglês)
(Obs: Não enviar caderno universitário único para todas as matérias e nem fichário)
Pasta classificatória com 20 plásticos costurados (para Produção de Texto)
Caixa de giz de cera grande com 12 unidades
Caixa de lápis de cor com 12 unidades
Canetas marca texto (amarela)
Cola bastão grande
Cola branca com 225 mg
Estojo de canetinha hidrocor fina com 12 unidades
Estojo de canetinha hidrocor grossa com 12 unidades
Squeeze (para acondicionar água a ser ingerida durante a tarde)
Régua pequena
Tesoura sem ponta
Unidades de lápis grafite n°2 (enviar dois de cada vez – não enviar lapiseira)
Caneta permanente ponta média 2.0
Envelope pardo tamanho A4
Estojo de caneta de retroprojetor
Folhas de papel cartão (preto e marrom) 5 de cada
Folhas de papel pardo
Folhas de papel de papel 40k branco
Folhas de cartolina (preto e marrom) 5 de cada
Folhas de EVA comum (preto e marrom) 5 de cada
Folhas de EVA com glitter( preto e marrom) 5 de cada
Pacotes de lantejoulas ( preto e marrom)
Pacotes de papel color set
Pacotes de papel color set lumicolor
Pincéis médio
Potes de purpurina (preto e prata) 2 de cada
Potes de tinta guache 250g (preto e prata) 2 de cada
Refil de cola quente (bastão grosso)
Resma de papel A4
Rolos de fita de embalagem transparente 50x50 grossa
Tubos de cola branca de 250ml
Tubo de cola de isopor
Tubos de cola colorida de 250ml (preto e azul)

Livros a serem adotados em 2019
● Projeto de Leitura
1° trimestre – Chapeuzinho Amarelo
Chico Buarque
Editora José Olympio
2° trimestre – Menina Bonita do Laço de fita
Ana Maria Machado
Editora Ática

● Didáticos
1. Linguagens 2° ano
William Cereja e Thereza Cochar
Editora Atual
2. Marcha Criança Ciências 2° ano
Maria Tereza, Maria Elizabete e Armando
Coelho
Editora Scipione
3. Matemática 2° ano
Ênio Silveira e Cláudio Marques
Editora Moderna

3° trimestre – Marcelo, Marmelo, Martelo –
edição reformulada
Ruth Rocha
Editora Salamandra

4. Aprender Juntos – História 2º ano
Raquel dos Santos Funari e Mônica Lungov
Editora SM – Com BNCC ED 2018
5. Aprender Juntos – Geografia 2º ano
Leda Leonardo da Silva
Editora SM –Com BNCC ED 2018
6. Dicionário Didático Básico de Língua
Portuguesa: Ensino Fundamental I
Edições SM
7. Orbit 2
Editora Richmond
1ª edição

Para que possamos manter organizadas as instalações de nosso ambiente escolar, as
determinações abaixo devem ser seguidas por todos aqueles que optarem pela compra dos itens desta
lista:
1. Não serão recebidas listas de material incompletas;
2. Receberemos o referido material (Exceto os Materiais em Negrito) à partir da segunda quinzena
de janeiro de acordo com o agendamento feito pela secretaria
3. Todo o material entregue será conferido na presença do responsável;
4. Os materiais em negrito deverão ser entregues à professora no primeiro dia de aula.
5. Salientamos que após esta data, consideraremos o aluno como optante pela taxa de material e que
o valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), relativo à mesma, será lançado no boleto da
mensalidade (4x R$65,00) nos meses de fevereiro, março, agosto e setembro.
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Descriminação do material
Agenda escolar padrão da escola – disponível na secretaria
Apontadores com reservatório
Borrachas macias pequenas (enviar uma de cada vez)
Caderno Espiral grande (tamanho universitário) capa dura com 96 folhas (para Português,
Matemática, Ciências, História/Geografia, Inglês)
(Obs: Não enviar caderno universitário único para todas as matérias e nem fichário)
Caixa de giz de cera grande com 12 unidades
Caixa de lápis de cor com 12 unidades
Caneta marca texto (amarela)
Cola bastão grande
Cola branca com 225 mg
Estojo de canetinha hidrocor fina com 12 unidades
Estojo de canetinha hidrocor grossa com 12 unidades
Squeeze (para acondicionar água a ser ingerida durante a tarde)
Pasta classificatória com 20 plásticos costurados (para Produção de Texto)
Tesoura sem ponta
Unidade de lápis grafite n°2 (enviar dois de cada vez)
Caneta permanente ponta média 2.0
Envelope pardo tamanho A4
Estojo de caneta de retroprojetor
Folhas de papel cartão (laranja e rosa pink) 5 de cada
Folhas de papel pardo
Folhas de papel de papel 40k branco
Folhas de cartolina (laranja e rosa pink) 5 de cada
Folhas de EVA comum (laranja e rosa pink) 5 de cada
Folhas de EVA com glitter(laranja e rosa pink) 5 de cada
Pacotes de lantejoulas (laranja e rosa pink)
Pacotes de papel color set comum
Pacotes de papel color set lumicolor
Pincéis médio
Potes de purpurina (laranja e rosa pink) 2 de cada
Potes de tinta guache 250g (laranja e rosa pink) 2 de cada
Refil de cola quente (bastão grosso)
Resma de papel A4
Rolos de fita de embalagem transparente 50x50 grossa
Tubos de cola branca de 250ml
Tubo de cola de isopor
Tubos de cola colorida de 250ml (verde e rosa)

Livros a serem adotados em 2019
● Projeto de Leitura
1° trimestre – O gato de botas – cordel em
imagens
Em cordel por Manoel Monteiro. Em imagens
por Jô Oliveira
Editora FTD
2° trimestre – Felpo Filva
Eva Furnari
Editora Moderna

● Didáticos
1. Linguagens 3° ano
William Cereja e Thereza Cochar
Editora Atual
2. Marcha Criança Ciências 3° ano
Maria Tereza, Maria Elizabete e Armando
Coelho
Editora Scipione
3. Matemática 3° ano
Ênio Silveira e Cláudio Marques
Editora Moderna

3° trimestre - Alice no país das maravilhas –
Coleção Primeiros Clássicos
Lewis Carroll – adaptação de Cristina Porto da
tradução original de Monteiro Lobato
Companhia Editora Nacional

4. Aprender Juntos – História 3º ano
Raquel dos Santos Funari e Mônica Lungov
Editora SM – Com BNCC ED 2018
5. Aprender Juntos – Geografia 3º ano
Leda Leonardo da Silva
Editora SM – Com BNCC ED 2018
6. Dicionário Didático Básico de Língua
Portuguesa: Ensino Fundamental I
Editora SM
7. Orbit 3
Editora Richmond
1ª edição

Para que possamos manter organizadas as instalações de nosso ambiente escolar, as
determinações abaixo devem ser seguidas por todos aqueles que optarem pela compra dos itens desta
lista:
1. Não serão recebidas listas de material incompletas;
2. Receberemos o referido material (Exceto os Materiais em Negrito) à partir da segunda quinzena
de janeiro de acordo com o agendamento feito pela secretaria.
3. Todo o material entregue será conferido na presença do responsável;
4. Os materiais em negrito deverão ser entregues à professora no primeiro dia de aula.
5. Salientamos que após esta data, consideraremos o aluno como optante pela taxa de material e que
o valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), relativo à mesma, será lançado no boleto da
mensalidade (4x R$65,00) nos meses de fevereiro, março, agosto e setembro.
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Lista de Material Escolar / 2019
4° ano

Descriminação do material
Agenda escolar padrão da escola – disponível na secretaria
Apontadores com reservatório
Borrachas macias pequenas (enviar uma de cada vez)
Caderno meia pauta (para as aulas de Artes)
Caderno Espiral grande (tamanho universitário) capa dura com 96 folhas (para Português, Matemática,
Ciências, História, Geografia, Inglês)
Obs: Não enviar caderno universitário único para todas as matérias e nem fichário)
Caixa de giz de cera grande com 12 unidades
Caixa de lápis de cor com 12 unidades
Caneta esferográfica preta ou azul
Caneta marca texto (amarela)
Cola branca com 225 mg
Estojo de canetinha hidrocor fina com 12 unidades
Estojo de canetinha hidrocor grossa com 12 unidades
Squeeze (para acondicionar água a ser ingerida durante a tarde)
Pasta classificatória com 20 plásticos costurados (para Produção de Texto)
Régua pequena
Tesoura sem ponta
Unidade de lápis grafite n°2 (enviar dois de cada vez)
Transferidor
Calculadora
Caneta permanente ponta média 2.0
Envelope pardo tamanho A4
Estojo de caneta de retroprojetor
Folhas de papel cartão (azul escuro e roxo) 5 de cada
Folhas de papel pardo
Folhas de papel de papel 40k branco
Folhas de cartolina (azul escuro e roxo) 5 de cada
Folhas de EVA comum (azul escuro e roxo) 5 de cada
Folhas de EVA com glitter(azul escuro e roxo) 5 de cada
Pacotes de lantejoulas (azul escuro e roxo)
Pacotes de papel color set comum
Pacotes de papel color set lumicolor
Pincéis médio
Potes de purpurina(azul escuro e roxo) 2 de cada
Potes de tinta guache 250g (azul escuro e roxo) 2 de cada
Refil de cola quente (bastão grosso)
Resma de papel A4
Rolos de fita de embalagem transparente 50x50 grossa
Tubos de cola branca de 250ml
Tubo de cola de isopor
Tubos de cola colorida de 250ml (azul escuro e vermelho)

Livros a serem adotados em 2019
●

Projeto de Leitura

1° trimestre – Armandinho, o juiz
Ruth Rocha
Editora Salamandra
2° trimestre - Teimas e Birras
Fanny Abramovich – ilustrações de Mariana
Massarani
Editora Scipione

●

3° trimestre – Ruth Rocha conta a Odisseia
Ruth Rocha
Editora Salamandra (Moderna)

Didáticos

1. Linguagens 4° ano
William Cereja e Thereza Cochar
Editora Atual

5. Aprender Juntos – Geografia 4º ano
Leda Leonardo da Silva
Editora SM – Com BNCC ED 2018

2. Marcha Criança Ciências 4° ano
Maria Tereza, Maria Elizabete e Armando Coelho
Editora Scipione

6. Dicionário Didático Básico de Língua
Portuguesa: Ensino Fundamental I
Editora: SM

3. Matemática 4° ano
Ênio Silveira e Cláudio Marques
Editora Moderna

7. Dicionário Oxford escolar para estudantes
(português – inglês)

4. Aprender Juntos – História 4º ano
Raquel dos Santos Funari e Mônica Lungov
Editora SM – Com BNCC ED 2018

8. Orbit 4
Editora Richmond
1ª edição

Para que possamos manter organizadas as instalações de nosso ambiente escolar, as determinações
abaixo devem ser seguidas por todos aqueles que optarem pela compra dos itens desta lista:
1. Não serão recebidas listas de material incompletas;
2. Receberemos o referido material (Exceto os Materiais em Negrito) à partir da segunda quinzena de janeiro
de acordo com o agendamento feito pela secretaria;
3. Todo o material entregue será conferido na presença do responsável;
4. Os materiais em negrito deverão ser entregues à professora no primeiro dia de aula;
5. Salientamos que após esta data, consideraremos o aluno como optante pela taxa de material e que o valor de
R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), relativo à mesma, será lançado no boleto da mensalidade (4x R$65,00)
nos meses de fevereiro, março, agosto e setembro.
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Descriminação do material
Agenda escolar padrão da escola – disponível na secretaria
Apontadores com reservatório
Borrachas macias pequenas (enviar uma de cada vez)
Caderno meia pauta (para as aulas de Artes)
Caderno Espiral grande (tamanho universitário) capa dura com 96 folhas (para Português, Matemática,
Ciências, História, Geografia, Inglês)
Obs: Não enviar caderno universitário único para todas as matérias e nem fichário)
Caixa de giz de cera grande com 12 unidades
Caixa de lápis de cor com 12 unidades
Caneta esferográfica preta ou azul
Caneta marca texto (amarela)
Cola branca com 225 mg
Estojo de canetinha hidrocor fina com 12 unidades
Estojo de canetinha hidrocor grossa com 12 unidades
Squeeze (para acondicionar água a ser ingerida durante a tarde)
Pasta classificatória com 20 plásticos costurados (para Produção de Texto)
Régua pequena
Tesoura sem ponta
Unidade de lápis grafite n°2 (enviar dois de cada vez)
Transferidor
Calculadora
Caneta permanente ponta média 2.0
Envelope pardo tamanho A4
Estojo de caneta de retroprojetor
Folhas de papel cartão (verde escuro e azul claro) 5 de cada
Folhas de papel pardo
Folhas de papel de papel 40k branco
Folhas de cartolina (verde escuro e azul claro) 5 de cada
Folhas de EVA comum (verde escuro e azul claro) 5 de cada
Folhas de EVA com glitter(verde escuro e azul claro) 5 de cada
Pacotes de lantejoulas(verde escuro e azul claro)
Pacotes de papel color set comum
Pacotes de papel color set lumicolor
Pincéis médio
Potes de purpurina (verde escuro e azul claro) 2 de cada
Potes de tinta guache 250g (verde escuro e azul claro) 2 de cada
Refil de cola quente (bastão grosso)
Resma de papel A4
Rolos de fita de embalagem transparente 50x50 grossa
Tubos de cola branca de 250ml
Tubo de cola de isopor
Tubos de cola colorida de 250ml (amarelo e verde)

● Projeto de Leitura

Livros a serem adotados em 2019
Editora Scipione

1° trimestre – Pollyanna – Coleção Primeiros
Clássicos
Eleanor H. Porter – adaptação de Guila
Azevedo da tradução original de Monteiro
Lobato
Editora IBEP
2° trimestre – Teimas e Birras
Fanny Abramovich – ilustrações de Mariana
Massarani

3° trimestre – Dom Quixote
Miguel de Cervantes – apresentação de Ana
Maria Machado - adaptação de Michael
Harrison
Editora Ática

● Didáticos
1. Linguagens 5° ano
William Cereja e Thereza Cochar
Editora Atual

5. Aprender Juntos – Geografia 5º ano
Leda Leonardo da Silva
Editora SM – Com BNCC ED 2018

2. Marcha Criança Ciências 5° ano
Maria Tereza, Maria Elizabete e Armando
Coelho
Editora Scipione

6. Dicionário Didático Básico de Língua
Portuguesa: Ensino Fundamental I
Editora: SM

3. Matemática 5° ano
Ênio Silveira e Cláudio Marques
Editora Moderna

7. Dicionário Oxford escolar para estudantes
(português – inglês)

4. Aprender Juntos – História 5º ano
Raquel dos Santos Funari e Mônica Lungov
Editora SM – Com BNCC ED 2018

8. Orbit 5
Editora Richmond
1ª edição

Para que possamos manter organizadas as instalações de nosso ambiente escolar, as
determinações abaixo devem ser seguidas por todos aqueles que optarem pela compra dos itens desta
lista:
1. Não serão recebidas listas de material incompletas;
2. Receberemos o referido material (Exceto os Materiais em Negrito) à partir da segunda quinzena
de janeiro de acordo com o agendamento feito pela secretaria;
3. Todo o material entregue será conferido na presença do responsável;
4. Os materiais em negrito deverão ser entregues à professora no primeiro dia de aula;
5. Salientamos que após esta data, consideraremos o aluno como optante pela taxa de material e que
o valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), relativo à mesma, será lançado no boleto da
mensalidade (4x R$65,00) nos meses de fevereiro, março, agosto e setembro.

