
                                                                                              
           
 

                                                                                                    
                                                                                                     Lista de Material para 2018 

 
 

1° ANO – ALFABETIZAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 
MATERIAL INDIVIDUAL   

Descrição do material Qt.  

Lápis preto 03  

Borracha 02  

Apontador com depósito 01  

Massa de modelar a base de amido 12 cores (grande) 02  

Caixa de lápis de cor de 12 cores ou mais 01  

Tesoura ponta redonda 01  

 Pincel nº 10 01  

Caixa de tinta guache 6 cores 01  

Pasta catálogo com 50 folhas (folha grossa) 01    

Tubo de cola 90 g 02    

Caderno brochura 48 folhas pequeno 01    

Caderno brochura 48 folhas grande 01    

Resma de Papel Sulfite branco   01    

Camiseta para pintura (usada, tamanho adulto)  01    

 
    

 
    

MATERIAL DE USO COLETIVO    

                                    Descrição do material Qt.    

Papel dupla face vermelho 02    

Bastão de cola quente fina - Transparente 04    

Placas de E.V. A. liso vermelho 03    

Placas de E.V. A. plush vermelho 03    

Placas de E.V. A. estampado, listrado ou glitter 03    

Revistas para recortes  05    

Gibis para leitura em sala 03    

Cartolina branca 03    

MATERIAL DE RECREAÇÃO AQUÁTICA: 
Em uma sacola apropriada: maiô ou sunga, touca, óculos, chinelo, 
toalha e escova de cabelo. 

 
 

 

 
 
OBS:  - Todos os itens do material individual precisam ser devidamente 

                     identificados com nome e sobrenome. 
          - O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre  
                   que terminar. 
                  - O material de uso coletivo deverá vir para a escola no primeiro dia  
                   de aula em uma sacola separada, com o nome do aluno na sacola.  
                  
            
                  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Livros Paradidáticos (uso individual) 
 
Os livros, abaixo relacionados, foram especialmente 
selecionados para atender ao perfil da criança em cada faixa 
etária, pois eles funcionam como recursos valiosos no 
processo de leitores e escritores competentes. Oferecem à 
criança a percepção de diferentes aspectos da realidade, 
ampliando seu universo pessoal e intelectual. 
 
Ano todo:  
 

 Oficina de Escritores – Séries Iniciais – Volume 
Inicial - Hermínio Sargentim – Editora IBEP (ano todo) 
(este livro deverá ser encomendado na livraria com 
antecedência, ainda em 2017) 

 

 Caligrafia No Capricho A – Caligrafia integrada com 
ortografia e gramática – Isabela Carpaneda e Angiolina 
Bragança - Editora FTD (ano todo) 

 
1º semestre  
 

  A caixa de Jéssica  
Peter Carnavas  - Editora FTD 

 
2º semestre 
 

 Quero abraço, o que é que eu faço?  
 Jeanne Willis e Tony Ross - tradução de Ana Maria 
Machado – Editora FTD 
 

 Obs: Os livros deverão vir para à escola no início de 
cada bimestre. Encomendar com antecedência. 



 
         
 
 
 
 

                                                                      
                                                                                                       Lista de Material para 2018 

 
2° ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 

Descrição do material Qt.  

Lápis preto 03  

Borracha 02  

Apontador com depósito 01  

Caixa de lápis de cor (12 cores ou mais) 01  

Régua transparente de 30 cm (não flexível) 01  

Tesoura 01  

Pincel nº 10 01  

Marca texto 01  

Caixa de tinta guache 01  

Tubo de Cola, 90 g 01  

Caderno Brochura 98 folhas grande 01  

Caderno Brochura 48 folhas pequeno 01  

Pasta catálogo com 50 folhas (folha grossa) 01  

 Resma Papel Sulfite branco  01  

   

   

                             MATERIAL DE USO COLETIVO   

Descrição do material Qt.  

Cartolina branca  03  

Papel color set preto 02  

Revistas para recorte 05  

Gibis para leitura em sala 02  

Placas de E.V. A. liso cor de pele 03  

Placas de E.V. A. plush cor de pele 03  

Placas de E.V. A. glitter ou estampado 03  

Bastão de cola quente fino 04  

                       MATERIAL DE RECREAÇÃO AQUÁTICA 
Em uma sacola apropriada: maiô ou sunga, touca, óculos, chinelo, toalha 

e escova de cabelo. 

 

 
 
OBS: 
- Todos os itens do material individual precisam ser devidamente identificados  
com nome e sobrenome. 
- O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar. 
- O material de uso coletivo deverá vir para a escola no primeiro dia  
  de aula em uma sacola separada, com o nome do aluno na sacola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Livros Paradidáticos (uso individual) 
 
Os livros, abaixo relacionados, foram especialmente selecionados 
para atender ao perfil da criança em cada faixa etária, pois eles 
funcionam como recursos valiosos no processo de leitores e 
escritores competentes. Oferecem à criança a percepção de 
diferentes aspectos da realidade, ampliando seu universo pessoal 
e intelectual. 
 
Ano todo 

 Oficina de Escritores – Volume 1 Ensino Fundamental - 
Hermínio Sargentim – Editora IBEP (ano todo) 
(este livro deverá ser encomendado na livraria com 
antecedência, ainda em 2017) 

 
 
  1º bimestre 
 

 Minha mão é uma régua 
Kim Seong-Eun – Callis Editora (Matemática) 

 
 

2º bimestre 
 

 O segredo da lagartixa 
Letícia Dansa e Salmo Dansa 
FTD (leitura interdisciplinar) 

 
 

 
3º bimestre 
 

 Nossos livros 
Peter Carnavas – Editora FTD (leitura interdisciplinar) 

 
 

 
4º bimestre 

 Brinquedos e Brincadeiras 
Roseana Murray - Editora FTD (leitura interdisciplinar) 
 
 

 Obs: Os livros deverão vir para à escola no início de cada 
bimestre. Encomendar com antecedência. 
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 3° ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 

        Descrição do material Qt.  

Lápis preto 03  

Borracha 02  

Apontador com depósito 01  

Caixa de lápis de cor (12 cores ou mais) 01  

Régua transparente de 30 cm (não flexível) 01  

Marca texto 02  

Tesoura 01  

Pincel nº 10 01  

Estojo de canetas hidrocor, ponta fina (12 cores)  01  

Caixa de tinta guache 01  

Tubo de Cola 90 g 02  

Caderno Brochura 98 folhas grande 01  

Caderno Brochura 48 folhas pequeno 01  

Pasta plástica com grampo trilho A4 01  

Caderno quadriculado para matemática 7mm x 7mm grande 01  

Pasta catálogo com 50 folhas (folha grossa) 01  

Mini Dicionário de Inglês 01  

Mini Dicionário de Português – atualizado nova ortografia 01  

Resma de Papel Sulfite branco  01  

   

   

MATERIAL DE USO COLETIVO  

                                       Descrição do material Qt.  

Gibis para leitura em sala 02  

Papel Color set – cores variadas 02  

Revistas para recorte 05  

Placas de E.V. A. lisa preta 03  

Placas de E.V. A. plush preta 03  

Placas de E.V. A. estampada ou glitter 03  

Cartolina branca 02  

Bastão de cola quente fina 04  

                       MATERIAL DE RECREAÇÃO AQUÁTICA 
Em uma sacola apropriada: maiô ou sunga, touca, óculos, chinelo, toalha 

e escova de cabelo. 

 

 
 
OBS:  - Todos os itens do material individual precisam ser devidamente 

 identificados com nome e sobrenome. 
          - O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar. 
                 - O material de uso coletivo deverá vir para a escola no primeiro dia  
                   de aula em uma sacola separada, com o nome do aluno na sacola. 
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Livros Paradidáticos (uso individual) 
Os livros, abaixo relacionados, foram especialmente 
selecionados para atender ao perfil da criança em cada faixa 
etária, pois eles funcionam como recursos valiosos no processo 
de leitores e escritores competentes. Oferecem à criança a 
percepção de diferentes aspectos da realidade, ampliando seu 
universo pessoal e intelectual. 
 
 
 
1º bimestre 

 

 A caixinha de narizes 
Liana Leão  – Cortez Editora (História e Geografia) 

 
2º bimestre 
 

 Fábulas de Esopo 
 Jean de La Fontaine  - Adaptação de Lúcia Tulchinski – 
Série Reencontro Infantil – Scipione (Português) 
 

3º bimestre 
 

 Nós  
Eva Furnari –  Editora Moderna (Português) 
 

4º bimestre 
 

 Tantas histórias numa caixa de sapatos 
Edson Gabriel Garcia - FTD (leitura interdisciplinar) 
 
 

 Obs: Os livros deverão vir para à escola no início de cada 
bimestre. Encomendar com antecedência. 
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4° ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

                                   MATERIAL INDIVIDUAL 
 

Descrição do material Qt.  

Lápis preto 03  

Borracha 02  

Apontador com depósito 01  

Caixa de lápis de cor (12 cores ou mais) 01  

Régua transparente de 30 cm (não flexível) 01  

Marca texto 02  

Tesoura 01  

Pincel nº 10 01  

Estojo de canetas hidrocor, ponta fina (12 cores) 01  

Caixa de tinta guache 01  

Tubo de Cola, 90 g 02  

Caderno grande Brochura 98 folhas  03  

Pasta catálogo com 50 folhas (folha grossa) 01  

Mini Dicionário de Inglês 01  

Mini Dicionário de Português – atualizado nova ortografia 01  

Jaleco branco manga comprida com nome (laboratório) 01  

Resma de Papel Sulfite branco  01  

   

 
  

 
  

                               MATERIAL DE USO COLETIVO   

 Descrição do material Qt.  

Papel color set – cores variadas 02  

Revistas para recorte 05  

Gibis para leitura em sala 04  

Placas de E.V. A. lisa - marrom 03  

Placas de E.V. A. plush marrom 03  

Placas de E.V. A. estampada ou glitter 03  

Cartolina branca 02  

Bastão de cola quente fina 04  

MATERIAL DE RECREAÇÃO AQUÁTICA: 
Em uma sacola apropriada: maiô ou sunga, touca, óculos, chinelo, toalha 
e escova de cabelo. 

 

 
OBS: 
- Todos os itens do material individual precisam ser devidamente identificados  
com nome e sobrenome. 
- O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar. 
- O material de uso coletivo deverá vir para a escola no primeiro dia  
   de aula em uma sacola separada, com o nome do aluno na sacola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Livros Paradidáticos (uso individual) 
Os livros, abaixo relacionados, foram especialmente 
selecionados para atender ao perfil da criança em cada faixa 
etária, pois eles funcionam como recursos valiosos no 
processo de leitores e escritores competentes. Oferecem à 
criança a percepção de diferentes aspectos da realidade, 
ampliando seu universo pessoal e intelectual. 
 
 
 
1º bimestre 

 

 Chapeuzinho adormecida no País das 
Maravilhas 
Flávio de Souza – Editora FTD (português) 
 

2º bimestre 
 

 As três cartas de Marco 
  Elizabeth Silance Ballard - Editora FTD      
(português) 
 

3º bimestre 
 

 Negro: Reconstruindo nossa história 
Nancy Caruso Ventura – Editora Noovha America 
(história e geografia) 
 

4º bimestre 
 

 Uma Aventura no campo 
Baseado em texto de Samuel Murgel Branco - 
Editora Moderna (leitura interdisciplinar) 
 

 Obs: Os livros deverão vir para à escola no início de 
cada bimestre. Encomendar com antecedência. 
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5° ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 
 

MATERIAL INDIVIDUAL  

        Descrição do material Qt.  

Lápis preto 03  

Borracha 02  

Régua transparente de 30 cm (não flexível) 01  

Apontador com depósito 01  

Marca texto 02  

Caixa de lápis de cor de 12 cores ou mais 01  

Tubo de cola  02  

Tesoura 01  

Pincel nº 10 01  

Caixa de tinta guache 01  

Estojo de canetas hidrocor, ponta fina (12 cores) 01  

Pasta catálogo preta 100 folhas 01  

Caderno brochura 48 folhas grande. Solicitamos três cadernos 
separados. 

03  

Caderno grande quadriculado para matemática  7mm x 7mm (não 
pode ser outro) 

01  

Mini dicionário de Inglês 01  

Mini dicionário de Português – Nova ortografia 01  

Resma de Papel Sulfite branco   01  

Jaleco branco manga comprida  com nome (laboratório) 01  

Pasta catálogo com 50 folhas (folha grossa) 01  

   

   

MATERIAL DE USO COLETIVO   

                                  Descrição do material Qt.  

Papel Color set – cores variadas 02  

Cartolina branca 02  

Placas de E.V. A. lisa -  laranja 03  

Placas de E.V. A. plush -  laranja 03  

Placas de E.V. A. estampada ou glitter 03  

Revistas e gibis para leitura e recortes 03  

Bastão de cola quente fina 04  

                   MATERIAL DE RECREAÇÃO AQUÁTICA 
Em uma sacola apropriada: maiô ou sunga, touca, óculos, chinelo, toalha 
e escova de cabelo. 

 

 
OBS: 
- Todos os itens do material individual precisam ser devidamente identificados  
com nome e sobrenome. 
- O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar. 
- O material de uso coletivo deverá vir para a escola no primeiro dia  
   de aula em uma sacola separada, com o nome do aluno na sacola.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                  Livros Paradidáticos (uso individual) 
Os livros, abaixo relacionados, foram especialmente 
selecionados para atender ao perfil da criança em cada 
faixa etária, pois eles funcionam como recursos valiosos no 
processo de leitores e escritores competentes. Oferecem à 
criança a percepção de diferentes aspectos da realidade, 
ampliando seu universo pessoal e intelectual. 
 
 
 
1º bimestre 
 

 Felpo Filva 
Eva Furnari – Moderna (Português) 

 
 

2º bimestre 
 

 Pantanautilus 
Ana Carolina Neves – Editora FTD (História e 
Geografia) 

 
 

3º bimestre 

 Malala, a menina que queria ir para a escola. 
Adriana Carranca – Cia das Letrinhas (Português) 

 
 

4º bimestre 
 
 

 Bisa Bia, Bisa Bel 
Ana Maria Machado – Salamandra (leitura 
interdisciplinar) 

 
 
 

 Obs: Os livros deverão vir para à escola no início de 
cada bimestre. Encomendar com antecedência. 

 


