LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2014
ENSINO FUNDAMENTAL
1º ANO



LITERATURA

- ALFABETO DE HISTÓRIAS, Gilles Eduar - Ed Ática
- MEU LIVRO DE FOLCLORE, Ricardo Azevedo - Ed Ática
- LÁ VEM HISTÓRIA, Heloisa Prieto - Ed Companhia das Letrinhas
- A FLOR DO LADO DE LÁ, Roger Mello – Ed. Global
- BICHODÁRIO, Telma Guimarães – Ed. Larousse Júnior
- O CASO DA LAGARTA QUE TOMOU CHÁ-DE-SUMIÇO, Milton Célio de
Oliveira Filho – Ed Brinque-Book
- VAMOS BRINCAR DE RODA!, Palavra Cantada – Ed Caramelo (com CD)
- BRINQUE-BOOK CANTA E DANÇA, Suzana Sanson e Graça Lima – Ed
Brinque-Book (com CD)
- POEMAS PARA BRINCAR, José Paulo Paes – Ed Ática
- VOCÊ TROCA?, Eva Furnari – Ed Moderna
- SE CRIANÇA GOVERNASSE O MUNDO..., Marcelo Xavier - Ed Formato
- PLANTAS, Coleção O que é?, Philippe Nessmann - Ed Companhia
Editora Nacional

 CIRANDA DO LIVRO – (será entregue no início do ano letivo)


03 revistas em quadrinho para compartilhar com a classe

 MEU PRIMEIRO LIVRO DE PALAVRAS: UM DICIONÁRIO ILUSTRADO DO PORTUGUÊS DE A Z, Maria Tereza Camargo e Carmem Silvia – Ed Ática


CIÊNCIAS NATURAIS – CTC – ÁGUA E AR, Instituto Abramundo – (este projeto será
vendido na secretaria da escola)

– CTC – SERES VIVOS E AMBIENTE, Instituto Abramundo – (este
projeto será vendido na secretaria da escola)



CIÊNCIAS SOCIAIS - DIVERSIDADE, Tatiana Belinky – Ed Quinteto Editorial



INGLÊS – INCREDIBLE ENGLISH, Starter Class Book - 2 nd edition – Ed Oxford
- 01 classificador transparente (com elástico)

- LIVROS DE LITERATURA (solicitados durante o ano letivo)
MATERIAL PESSOAL:
01 necessaire com: 01 creme dental
01 escova de dente com estojo protetor
01 pente ou escova de cabelo
MATERIAL DE SALA:
01 caixa (de sapato) forrada a gosto
01 copo para água personalizado
01 cola bastão
01 tesoura sem ponta inox (com nome gravado)
01 régua pequena
01 cola branca 90g
02 conjuntos de canetas hidrográficas finas (12 cores)
01 caixa de giz de cera (tamanho grande)
02 conjuntos de lápis de cor (12 cores)
02 caixas pequenas de massa para modelar
25 lápis (preto) nº 02
03 apontadores
08 borrachas brancas
05 classificadores tipo rápido (plástico) - (01 verde, 01 azul, 01 amarelo, 01 vermelho
e 01 rosa)
01 classificador pequeno transparente para avisos (com elástico)
01 caderno de pauta dupla - caligrafia (adquirido na escola)
01 pasta catálogo transparente (40 folhas)
01 prancheta (simples)
01 pacote de papel colorido (Filipinho Color)
01 pacote de papel COPYMAX - Ofício A4 500 folhas
03 envelopes brancos - tamanho A4
01 jogo educativo (indicação posterior)
MATERIAL DE ARTES VISUAIS:
01 pote de 25 ml de tinta tecido branca
01 pote de 25 ml de tinta tecido amarelo
02 potes de 250 ml de tinta guache branca
04 folhas de cartolina branca
02 folha de papel Paraná
25g de papel Machê acrilex
01 metro de tecido de algodão cru grosso
05 folhas de papel carmem preta
01 folha de papel duplex laminada prata
02 pacotes de papel creative colorset em cores variadas formato
( 210mm X 297mm
01 tubo de cola de silicone líquido 100ml
01 caneta Acripex de tecido na cor vermelha
01 lápis 6B de desenho
01 pasta oficío SOFT- cor amarela com identificação
01 bloco de canson – 200G/m2 – A4 (210mm x 297mm) com 20 folhas
01 rolo de fita durex colorida (12 mm)
01 rolo de fita durex transparente 45 X 50 mm

01 tela (adquirida na escola)
MATERIAL DE CULINÁRIA:
01 caderno para receitas
MATERIAL PARA ATIVIDADES AQUÁTICAS:
01 touca
maiô ou sunga
01 toalha
MATERIAL PARA MÚSICA:
01 classificador transparente (com elástico)
01 CD / R
01 lápis nº 02
01 apontador
01 borracha

OBSERVAÇÕES:
 Livros, cadernos e pastas deverão estar marcados com o nome e série do aluno (escrito em
letra de forma). Obs: sugerimos que as etiquetas dos livros sejam colocadas externamente
favorecendo assim, o “Troca- Troca” dos livros no final do ano letivo.
 Recomendamos não personalizar o material coletivo.
 Os objetos para a higiene pessoal devem ser renovados de acordo com a necessidade de
cada criança.
 Sugerimos simplicidade na aquisição de todo material.
 O material de sala, o de artes visuais, o de culinária e o de música devem ser colocados
em embalagens separadas, devidamente identificadas.
 Todo o material solicitado deverá ser entregue no início do ano letivo (na sala do
aluno).

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2014
ENSINO FUNDAMENTAL
2º ANO



LITERATURA

-

MARICÁ, MARILÁ E MARICOLÁ, Maria Heloisa Penteado – Ed – Ática

-

O FANTÁSTICO MISTÉRIO DE FEIURINHA, Pedro bandeira – Ed Moderna

-

A FADA QUE TINHA IDEIAS, Fernanda Lopes de Almeida – Ed Ática

-

MANIA DE EXPLICAÇÃO, Adriana Falcão – Ed Salamandra

-

A ARCA DE NOÉ – POEMAS INFANTIS, Vinícius de Moraes – Ed Companhia
das Letrinhas

-

PAPAGAIO COME MILHO, PERIQUITO LEVA A FAMA!, Ricardo Azevedo – Ed
Moderna

-

ALMANAQUE RUTH ROCHA, Ruth Rocha – Ed Salamandra

-

FÁBULAS DE ESOPO – Compilação de Russell Ash e Bernard Higton Ed Companhia das Letrinhas

-

LÁ VEM HISTÓRIAS OUTRA VEZ; Contos do folclore mundial, Heloisa Prieto
– Ed Companhia das Letrinhas

-

SE CRIANÇA GOVERNASSE O MUNDO..., Marcelo Xavier - Ed Formato

 CIRANDA DO LIVRO – (será entregue no início do ano letivo)
 MEU PRIMEIRO LIVRO DE PALAVRAS: UM DICIONÁRIO ILUSTRADO DO PORTUGUÊS DE A - Z, Maria
Tereza Camargo e Carmem Silvia – Ed Ática (Obs: trazer do ano anterior)
 05 revistas em quadrinho para compartilhar com a classe



CIÊNCIAS NATURAIS – CTC – PLANTAS, ANIMAIS E CICLOS DE VIDA, Instituto Abramundo –
(este projeto será vendido na secretaria da escola)
– CTC – LUZ, SOM, VISÃO E AUDIÇÃO, Instituto Abramundo – (este
projeto será vendido na secretaria da escola)



CIÊNCIAS SOCIAIS

- CRIANÇAS COMO VOCÊ, Barnabas e Anabel Kindersley – Ed Ática

 INGLÊS – INCREDIBLE ENGLISH # 1
SARAH PHILLIPS
-

CLASS BOOK E ACTIVITY BOOK # 1
ED. OXFORD (OBS: 2ª Edição)

01 classificador com elástico

- LIVROS DE LITERATURA (solicitados durante o ano letivo)

MATERIAL PESSOAL:
01 estojo com: 01 caneta marca-texto
01 cola bastão
01 régua pequena
01 tesoura sem ponta inox (com nome gravado)
01 borracha branca
01 apontador
02 lápis nº 2
lápis de cor
hidrocor
01 necessaire com: 01 creme dental
01 escova de dente com estojo protetor
01 pente ou escova de cabelo
MATERIAL DE SALA:
01
01
01
01
02
02
01
03
01
20
02
03
01
01
01
03
01
01
01
01
02

copo para água personalizado
caixa (de sapato) forrada a gosto
tesoura sem ponta
cola branca (90g)
colas bastão
caixas de hidrocor (12 cores)
caixa de giz de cera (tamanho grande)
conjuntos de lápis de cor (12 cores)
caixa pequena de massa para modelar
lápis (preto) nº 02
apontadores
borrachas brancas
prancheta simples (Obs: trazer do ano anterior)
pacote de papel (Filipinho Color)
pacote de papel COPYMAX - Ofício A4 500 folhas
envelopes brancos - tamanho A4
agenda (adquirida na escola)
caderno de Ciências Naturais (adquirido na escola)
caderno de Ciências Sociais (adquirido na escola)
caderno de pauta dupla - caligrafia (adquirido na escola)
cadernos pequenos (adquiridos na escola)

01 pasta catálogo transparente (40 folhas)

01 classificador pequeno transparente para avisos (com elástico)
04 classificadores tipo rápido (plástico) - (01 vermelho, 01 azul, 01 amarelo e 01 verde)
01 jogo educativo (indicação posterior)

MATERIAL DE ARTES VISUAIS:

25g de papel Machê acrilex
01 tubo de cola de silicone líquido 100 ml
01 caneta Acripex de tecido cor preta
01 lápis 6B de desenho
01 pasta ofício SOFT na cor vermelha com identificação
01 pote de 25 ml de tinta tecido laranja
01 pote de 25 ml de tinta tecido verde
01 pote de 25 ml de tinta de artesanato branca
02 potes de 250 ml de tinta guache preta
01 tubo de tinta dimensional colorida

1 m de tecido de algodão cru (grosso)
04 folhas de cartolina branca
02 folha de papel paraná
01 folha de papel celofane (incolor)
05 folhas de papel carmem vermelha
01 folha de papel duplex laminada dourada
02 pacote de papel creative colorset em cores variadas formato
(210mm X 297mm )
01 bloco de canson – 200G/m2 – A4 (210mm x 297mm) com 20 folhas
01 rolo de fita durex transparente 45 X 50 mm
01 rolo de fita dupla face
01 tela (adquirida na escola)
MATERIAL DE CULINÁRIA:
01 caderno para receitas
Obs: Os alunos veteranos trarão o caderno do ano anterior.
MATERIAL PARA ATIVIDADES AQUÁTICAS:
01 touca
maiô ou sunga
01 toalha
MATERIAL PARA MÚSICA:
01
01
01
01
01

classificador transparente (tipo pasta catálogo)
CD / R
lápis nº 02
apontador
borracha

MATERIAL PARA COMPUTAÇÃO:

01 Pen drive (mínimo de 1 giga)
OBSERVAÇÕES:
 Livros, cadernos e pastas deverão estar marcados com o nome e série do aluno (escrito em
letra de forma). Obs: sugerimos que as etiquetas dos livros sejam colocadas externamente
favorecendo assim, o “Troca- Troca” dos livros no final do ano letivo.
 Recomendamos não personalizar o material coletivo.


Os

materiais

individuais

da

“necessaire” e do

estojo devem ser devidamente

personalizados e renovados de acordo com a necessidade de cada criança.
 Sugerimos simplicidade na aquisição de todo material.

 O material de sala, o de artes visuais, o de culinária e o de música devem ser colocados
em embalagens separadas, devidamente identificadas.
 Todo o material solicitado deverá ser entregue no início do ano letivo (na sala do
aluno).

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2014
ENSINO FUNDAMENTAL
3º ANO



LITERATURA

-

PIPI MEIALONGA, Astrid Lindgren - Ed Companhia das Letrinhas

-

CÍNTHIA HOLMES & WATSON: E SUAS INCRÍVEIS DESCOBERTAS,
Christiane Gribel – Ed Salamandra

-

QUE HISTÓRIA É ESSA? Vol 1, Flávio de Souza - Ed Companhia das
Letrinhas

-

NOVE CONTOS DE FADAS E DE PRINCESAS, Didier Lévy – Ed Companhia
das Letrinhas

-

CONTOS DE GRIMM, Tradução de Maria Heloisa Penteado, (Vol 2) Ed Ática (Obs: 104 páginas)

-

CONTOS DE ADIVINHAÇÃO, Ricardo Azevedo – Ed Ática

-

CHUVA DE MANGA, James Rumford – Ed Brinque- Book

-

LENDAS E FÁBULAS DOS BICHOS DE NOSSA AMÉRICA, Rogério Andrade
Barbosa – Ed Melhoramentos

-

ALMANAQUE PÉ DE PLANTA, Rosana Pamplona – Ed Moderna

 CIRANDA DO LIVRO – (será entregue no início do ano letivo)


01 minidicionário da Língua Portuguesa (sugerimos o dicionário Houaiss)



03 revistas em quadrinho para compartilhar com a classe



CIÊNCIAS NATURAIS – CTC, MINERAIS, ROCHAS E SOLOS, Instituto Abramundo (este
projeto será vendido na secretaria da escola)
– CTC, AMBIENTE, CLIMA E VIDA, Instituto Abramundo (este projeto
será vendido na secretaria da escola)



CIÊNCIAS SOCIAIS - ATLAS GEOGRÁFICO MUNDIA - Com o Brasil em destaque, Antonio Guerra,
Heinrich Hasenack e Adalberto Scortegagna – Ed Fundamento (Obs: capa azul)
- A CIDADE PERDIDA, J. L. Garcia Sánchez e M.A. Pacheco – Ed Global
- ESCOLAS COMO A SUA: UM PASSEIO PELAS ESCOLAS AO REDOR DO
MUNDO, Penny Smith – Ed Ática



INGLÊS – INCREDIBLE ENGLISH # 2
SARAH PHILLIPS
- 01 classificador com elástico
- 01 caderno pequeno

CLASS BOOK E ACTIVITY BOOK # 2
ED. OXFORD

- LIVROS DE LITERATURA (solicitados durante o ano letivo)

MATERIAL PESSOAL:


01 estojo com: 02 canetas marca-texto (cores diferentes)
01 cola bastão
01 régua pequena
01 tesoura sem ponta inox (com nome gravado)
01 borracha branca
01 apontador
01 lapiseira com grafite 0,9 mm
01 embalagem de minas para grafite 0,9 mm
lápis de cor
hidrocor


01 necessaire com: 01 creme dental
01 fio dental
01 escova de dente com estojo protetor
01 pente ou escova de cabelo

MATERIALDE SALA:
01
01
02
02
01
02
08
02
03
01
01
04
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
03
03
01

tesoura sem ponta
copo para água personalizado
conjuntos de lápis de cor (12 cores)
caixas de hidrocor (12 cores)
caixa de giz de cera (tamanho grande)
colas bastão (grandes)
lápis (preto) nº 02
apontadores
borrachas brancas
régua 30 cm
prancheta simples (Obs: trazer do ano anterior)
classificadores tipo rápido (plástico) - (01 verde, 01 azul, 01 amarelo e 01 vermelho)
classificador transparente (com elástico)
pasta catálogo transparente (40 folhas)
classificador pequeno transparente para avisos (com elástico)
agenda (adquirida na escola)
caderno de Ciências Naturais (adquirido na escola)
caderno de Ciências Sociais (adquirido na escola)
cadernos pequenos (adquiridos na escola)
monobloco (sem ilustrações nas folhas)
pacote de papel COPYMAX - Ofício A4 500 folhas
pacote de papel (Filipinho Color)
envelopes brancos - tamanho A4
envelopes brancos – tamanho pequeno
jogo educativo (indicação posterior)

MATERIAL DE ARTES VISUAIS:

01
01
01
01

tubo de cola de silicone líquido 100 ml
caneta Acripex de tecido cor preta
lápis 6B de desenho
pasta ofício SOFT na cor vermelha com identificação

01
01
01
02

pote de 25 ml de tinta de tecido na cor azul
pote de 25 ml de tinta tecido branca
pote de 25 ml de tinta de artesanato amarela
potes de 250 ml de tinta guache vermelha

01 tubo de tinta dimensional vermelha
05 folhas de papel carmem laranja
02 folhas de cartolina branca
02 folha de papel paraná
01 folha de papel duplex laminada azul
01 bloco de canson – 200G/m2 – A3 20 folhas
01 pincel médio chato
01 pincel fino chato
01 pacote de papel creative colorset em cores variadas formato
( 210mm X 297mm )
01 rolo de fita durex transparente 45 X 50 mm
01 tela (adquirida na escola)
MATERIAL DE CULINÁRIA:
01 caderno para receitas
Obs: Os alunos veteranos trarão o caderno do ano anterior.
MATERIAL PARA ATIVIDADES AQUÁTICAS:
01 touca
maiô ou sunga
01 toalha
MATERIAL PARA MÚSICA:
01
01
01
01
01

classificador transparente (tipo pasta catálogo – 40 folhas)
CD / R
lápis nº 02
apontador
borracha

MATERIAL PARA COMPUTAÇÃO:

01 Pen drive (mínimo de 1 giga)

OBSERVAÇÕES:
 Livros, cadernos e pastas deverão estar marcados com o nome e série do aluno
(escrito em letra de forma). Obs: sugerimos que as etiquetas dos livros sejam colocadas
externamente favorecendo assim, o “Troca- Troca” dos livros no final do ano letivo.
 Recomendamos não personalizar o material coletivo.


Os materiais

individuais da

“necessaire”

e do

estojo

devem ser

devidamente

personalizados e renovados de acordo com a necessidade de cada criança.
 Sugerimos simplicidade na aquisição de todo material.
 O material de sala, o de artes visuais, o de culinária e o de música devem ser colocados em
embalagens separadas, devidamente identificadas.
 Todo o material solicitado deverá ser entregue no início do ano letivo (na sala do
aluno).

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2014
ENSINO FUNDAMENTAL

4º ANO



LITERATURA

-

PETER PAN E WENDY – Texto integral, J. M. Barrie – Ed Companhia
das Letrinhas

-

MAU COMEÇO – Desventuras em Série, Lemony Snicket – Ed
Companhia das Letrinhas

-

A TEIA DE CHARLOTTE, B. E. White – Ed Martins Fontes

-

ARMAZEM DO FOLCLORE, Ricardo Azevedo – Ed Ática

-

O LIVRO DOS PORQUÊS, Gianni Rodari – Ed Edelbra

-

GRANDES AVENTURAS – 30 HISTÓRIAS REAIS DE CORAGEM E
OUSADIA, Richard Platt - Companhia das Letrinhas

-

SOPRINHO – O segredo do bosque encantado, Fernanda Lopes de
Almeida – Ed Ática

-

INVENÇÕES E DESCOBERTAS, Vincent Jullien e Emeline
Lebouteiller – Ed Larousse

-

CONTOS DE PERRAULT, Tradução de Fernanda Lopes de Almeida Ed Ática

 CIRANDA DO LIVRO – (será entregue no início do ano letivo)



01 MINIDICIONÁRIO (Obs: trazer do ano anterior)



03 revistas em quadrinho para compartilhar com a classe

 MATEMÁTICA – PROJETO PRESENTE - 4º ano, Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis e Estela
Milani - Ed. Moderna (com o Caderno de Atividades 4)


CIÊNCIAS NATURAIS – CTC, SUBSTÂNCIAS, Instituto Abramundo (este projeto
vendido na secretaria do colégio)

será

– CTC, VIDA DOS ANIMAIS, Instituto Abramundo (este projeto
será vendido na secretaria do colégio)
– CTC, MÁQUINAS SIMPLES, Instituto Abramundo (este projeto
será vendido na secretaria do colégio)


CIÊNCIAS SOCIAIS - ATLAS GEOGRÁFICO MUNDIA - Com o Brasil em destaque, Antonio
Guerra, Heinrich Hasenack e Adalberto Scortegagna – Ed Fundamento

(Obs: trazer do ano anterior)

- CIDADÃOS DO MUNDO: COSTUMES, CULTURAS E ATIVIDADES,
tradução Maria da Anunciação Rodrigues - Ed Larousse


INGLÊS

– INCREDIBLE ENGLISH # 3
SARAH PHILLIPS

CLASS BOOK E ACTIVITY BOOK # 3
ED. OXFORD (Obs: 2ª edição)

- WINNIE THE WITCH DE KORKY PAUL - ED. OXFORD
- WINNIE IN WINTER DE KORKY PAUL - ED. OXFORD
- 1 classificador com elástico
- 1 caderno pequeno (o mesmo do ano passado)
- LIVROS DE LITERATURA (solicitados durante o ano letivo)
MATERIAL PESSOAL:



gravado)

01 estojo com: 01 caneta marca-texto
01 cola em bastão
01 caneta esferográfica (azul)
líquido corretivo ou fita
01 régua pequena
01 tesoura sem ponta inox (com nome
01 borracha
01 apontador
01 lapiseira com grafite 0,9 mm
01 embalagem de minas para grafite 0,9 mm
lápis de cor
hidrocor



01 necessaire com: 01 creme dental
01 fio dental
01 escova de dente com estojo protetor
01 pente ou escova de cabelo

MATERIAL DE SALA:

01
01
01
01
01
04

tesoura sem ponta
cola em bastão
caixa de giz cera
caixa de hidrocor
caixa de lápis de cor
lápis nº 02

02 canetas (azul)
01
02
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
06
03
01

apontador
borrachas
régua 30 cm
monobloco (sem ilustrações nas folhas)
prancheta simples (Obs: trazer do ano anterior)
pacote de papel COPYMAX - Ofício A4 500 folhas
agenda (adquirida na escola)
caderno de Ciências Naturais (adquirido na escola)
caderno de Ciências Sociais (adquirido na escola)
cadernos grandes (adquiridos na escola)
pasta catálogo transparente (40 folhas)
classificador com elástico (plástico) ( verde)
classificadores tipo rápido (plástico) (02 azuis, 02 vermelhos, 01 amarelo e 01 branco)
envelopes brancos - tamanho A4
jogo educativo (indicação posterior)

MATERIAL DE ARTES VISUAIS:

01 pincel grosso chato
01 piloto preto

01
01
01
01
01
01
01
02
01
05
02
02
01

tubo de cola de silicone líquido 100 ml
caneta Acripex de tecido cor preta
lápis 6B de desenho
pasta ofício SOFT na cor azul com identificação
tubo de tinta dimensional amarelo
pote de 25 ml de tinta tecido verde
pote de 25 ml de tinta para artesanato preta
potes de 250 ml de tinta guache azul
bloco de canson – 200G/m2 – A3- 20 folhas
folhas de papel carmem lilás
folhas de cartolina branca
folha de papel paraná
pacote de papel creative colorset em cores variadas formato
( 210mm X 297mm )
01 folha de papel duplex laminada vermelha
01 rolo de fita durex colorido 12 mm (qualquer cor)
01 rolo de fita durex transparente 45 X 50 mm
01 tela (adquirida na escola)

MATERIAL DE CULINÁRIA:

01 classificador transparente (tipo pasta catálogo – 20 folhas)
MATERIAL PARA ATIVIDADES AQUÁTICAS:

01 touca
maiô ou sunga
01 toalha
MATERIAL PARA MÚSICA:

01
01
01
01
01

classificador transparente (tipo pasta catálogo - 40 folhas)
CD / R
lápis nº 02
apontador
borracha

MATERIAL PARA COMPUTAÇÃO:

01 Pen drive (mínimo de 1 giga)
OBSERVAÇÕES:

 Livros, cadernos e pastas deverão estar marcados com o nome e série do aluno (escrito em letra de
forma). Obs: sugerimos que as etiquetas dos livros sejam colocadas externamente favorecendo assim,
o “Troca- Troca” dos livros no final do ano letivo.
 Recomendamos não personalizar o material coletivo.
 Os materiais individuais da “nécessaire” e do estojo devem ser devidamente personalizados e
renovados de acordo com a necessidade de cada criança.

 Sugerimos simplicidade na aquisição de todo material.
 O material de sala, o de artes visuais, o de culinária e o de música devem ser colocados em
embalagens separadas, devidamente identificadas.
 Todo o material solicitado deverá ser entregue no início do ano letivo (na sala do aluno).

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2014
ENSINO FUNDAMENTAL

5º ANO



LITERATURA

-

LUNA CLARA E APOLO ONZE, Adriana Falcão – Ed Salamandra

-

O GÊNIO DO CRIME, João Carlos Marinho – Ed Global

-

MISTÉRIO NO MUSEU IMPERIAL, Ana Cristina Massa – Ed Biruta

-

VIAGEM PELO BRASIL EM 52 HISTÓRIAS, Silvana Salermo - Ed
Companhia das Letrinhas

-

HISTÓRIAS DE BOBOS, BOCÓS, BURRALDOS E PASPALHÕES,
Ricardo Azevedo – Ed Ática

-

CRÔNICAS 2 – Para Gostar de Ler 2 – Ed Ática

-

BALADA, Heloisa Prieto – Ed Brinque-Book

 CIRANDA DO LIVRO – (será entregue no início do ano letivo)



03 revistas em quadrinho para compartilhar com a classe



01 MINIDICIONÁRIO (Obs: trazer do ano anterior)

 MATEMÁTICA – PROJETO PRESENTE - 5º ano, Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis e Estela
Milani - Ed. Moderna (com o Caderno de Atividades 5)


CIÊNCIAS – CTC, ÁGUA, SOLO E ROCHAS, Instituto Abramundo (este projeto será
vendido na secretaria da escola)
– CTC, CORPO HUMANO, Instituto Abramundo (este projeto será vendido
na secretaria da escola)
– CTC, ELETRICIDADE, Instituto Abramundo (este projeto será vendido na
secretaria da escola)

 CIÊNCIAS SOCIAIS - ATLAS GEOGRÁFICO MUNDIA - Com o Brasil em destaque, Antonio
Guerra, Heinrich Hasenack e Adalberto Scortegagna – Ed Fundamento (Obs: trazer do
ano anterior)
- TODOS TEMOS DIREITOS: um livro sobre os direitos humanos,
Escrito, ilustrado e editado por Jovens do mundo inteiro – Ed Ática
 INGLÊS – INCREDIBLE ENGLISH 4
Oxford. (Obs: 2ª edição)

CLASS BOOK E ACTIVITY BOOK, Sarah Phillips - Ed

- 01 classificador com elástico (branco)

- 01 caderno pequeno (mesmo do ano passado)
- LIVROS DE LITERATURA (solicitados durante o ano letivo)
MATERIAL PESSOAL:


01 estojo com: 01 caneta marca-texto
01 cola em bastão
01 caneta esferográfica (azul)
líquido corretivo ou fita
01 régua pequena
01 tesoura sem ponta inox (com nome gravado)
01 borracha
01 apontador
01 lapiseira com grafite 0,9 mm
01 embalagem de minas para grafite 0,9 mm
lápis de cor
hidrocor



01 necessaire com: 01 creme dental
01 fio dental
01 escova de dente com estojo protetor
01 pente ou escova de cabelo
MATERIALDE SALA:
01
01
01
01
01
02

tesoura sem ponta
caixa de giz de cera
cola em bastão
caixa de hidrocor
caixa de lápis de cor
lápis nº 02

02 canetas (azul)
01 apontador
02 borrachas
01 régua 30 cm
01 pacote de papel COPYMAX - Ofício A4 500 folhas
02 monoblocos (sem ilustrações nas folhas)
01 prancheta simples (Obs: trazer do ano anterior)
01 classificador com elástico (plástico) (vermelho)
05 classificadores tipo rápido de plástico, um de cada cor (azul, vermelho, amarelo,
verde e branco)
01 pasta catálogo transparente (40 folhas)
02 cadernos grandes (adquiridos na escola)
01 agenda (adquirida na escola)
01 caderno de Ciências Naturais (adquirido na escola)
01 caderno de Ciências Sociais (adquirido na escola)
01 pacote de papel (Filipinho Color)
03 envelopes brancos - tamanho A4
01 jogo educativo (indicação posterior)
MATERIAL DE ARTES VISUAIS:
01
01
01
01
01

tubo de cola de silicone líquido 100 ml
caneta Acripex de tecido cor preta
lápis 6B de desenho
pasta ofício SOFT na cor amarela com identificação
piloto preto

01pincel médio chato
01 tubo de tinta dimensional azul
01 pote de 25 ml de tinta tecido verde claro
01 pote de 25 ml de tinta de artesanato
02 potes de 250 ml de tinta guache marrom
01 bloco de canson – 200G/m2 – A3- 20 folhas
05 folhas de papel carmem verde
02 folhas de cartolina branca
01 folha de papel paraná
01 pacote de papel creative colorset em cores variadas formato
( 210mm X 297mm )
01 folha de papel duplex laminada verde
01 rolo de fita durex transparente 45 X 50 mm
01 tela (adquirida na escola)
MATERIAL DE CULINÁRIA:
01 classificador transparente (tipo pasta catálogo – 20 folhas) Obs: o mesmo do ano passado
MATERIAL PARA ATIVIDADES AQUÁTICAS:
01 touca
maiô ou sunga
01 toalha com nome
MATERIAL PARA MÚSICA:
01
01
01
01
01

classificador transparente (tipo pasta catálogo - 40 folhas)
CD / R
lápis nº 02
apontador
borracha

MATERIAL PARA COMPUTAÇÃO:
01 Pen driver (mínimo de 1 giga)

OBSERVAÇÕES:
 Livros, cadernos e pastas deverão estar marcados com o nome e série do aluno
(escrito em letra de forma). Obs: sugerimos que as etiquetas dos livros sejam
colocadas externamente favorecendo assim, o “Troca-Troca” dos livros no final do
ano letivo.
 Recomendamos não personalizar o material coletivo.
 Os materiais individuais da “nécessaire” e do estojo devem ser devidamente
personalizados e renovados de acordo com a necessidade de cada criança.
 Sugerimos simplicidade na aquisição de todo material.

 O material de sala, o de artes visuais, o de culinária e o de música devem ser
colocados em embalagens separadas, devidamente identificadas.
 Todo o material solicitado deverá ser entregue no início do ano letivo (na sala do aluno).

