LISTA DE MATERIAL – 2020
1º ano
01 apontador com depósito
02 blocos Lumi Paper Creative A4 75g Tilibra – 50 folhas
02 borrachas branca com protetor
06 colas bastão
01 caderno brochura pedagógico de caligrafia pauta azul de 40 folhas (187mm x 245mm) - Tilibra
01 caderno brochurão capa dura com 96 folhas - Tilibra
01 caixa de gizão de cera (com 12 cores-triangular)
01 caixa de lápis de cor com 24 cores (triangular)
01 caixa Rabisca e Apaga – 6 cores - Art brink
01 camiseta para aula de artes com o nome do(a) aluno(a) (qualquer cor) – tamanho grande
01 estojo de tecido com 4 divisórias
01 garrafinha plástica de água (vai e volta todos os dias)
03 gibis
01 jogo de caneta hidrocor (com 12 cores)
01 jogo pedagógico (adequado à faixa etária)
06 lápis grafite nº 02 (triangular)
01 livro de literatura infantil que permanecerá na escola
01 nécessaire com pasta e escova de dentes, que irá diariamente para casa
01 pasta de papelão com grampo azul com 15 sacos plásticos grossos
01 régua 15 cm (plástico)
02 revistas para recorte (Cláudia, Veja, Globo Rural, Nova, Criativa)
01 tesoura sem ponta com nome gravado
01 jogo de material dourado (individual)
Paradidáticos:
1º semestre: Hugo, a máquina de abraçar - Autor: Scott Campbell – Editora: Salamandra
2º semestre: Que Planeta é esse? – Autor: Regina Coeli Rennó – Editora: FTD

Obs.: Todo o material deve ser marcado com o nome do aluno.

LISTA DE MATERIAL – 2020
2º ano
01 apontador com depósito
01 borracha branca
01 caderno universitário brochurão com 48 folhas – capa dura
01 caderno universitário brochurão com 96 folhas – capa dura
01 caneta marca texto amarela
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
01 estojo simples (com 3 divisórias)
01 jogo de canetas hidrocor
05 lápis pretos nº 02 com o nome
01 mini-dicionário – com a nova reforma da Língua Portuguesa (para alunos que não o possuem)
02 pastas polionda com 3 cm de espessura – amarela
01 pasta plástica (amarela) com 30 sacos plásticos grossos
01 pasta de papelão com grampo preta com 20 sacos plásticos grossos
01 régua transparente de 30 cm
01 camiseta velha para pintura
01 tesoura com ponta arredondada (gravado o nome)
01 jogo de material dourado (individual)
02 revistas Picolé
02 Gibis
01 revista para recorte
Paradidáticos:
 Draguinho – Diferente de todos, parecido com ninguém – Autor: Claudio Galperin – Editora Ática
 Use a Imaginação (Mas cuidado com o que você deseja !) – Autor: Nicola O´Byrne – Editora Brinque-Book

Obs.: Todo o material deve ser marcado com o nome do aluno (inclusive lápis e caneta).

LISTA DE MATERIAL – 2020
3º ano
01 apontador com depósito
02 borrachas branca
04 cadernos universitário brochurão com 96 folhas - capa dura
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
01 estojo com duas divisórias
01 jogo de canetas hidrocor
01 caneta marca texto
10 lápis pretos nº 02
01 mini-dicionário – com a nova reforma da Língua Portuguesa (para alunos que não o possuem)
02 pastas polionda com 3 cm de espessura – azul
01 pasta plástica preta com 40 sacos plásticos grossos
01 pasta de papelão com grampo preta com 30 sacos plásticos grossos
01 régua transparente de 30 cm
01 tesoura com ponta arredondada (gravado o nome)
01 camiseta velha para pintura
01 calculadora simples
01 jogo de material dourado individual (para alunos que não o possuem)
02 Gibis
Paradidáticos:
 A Costureira das Fadas – Autor: Monteiro Lobato – Editora FTD
 Quem vai salvar a vida? – Autora: Ruth Rocha – Editora Salamandra

Obs.: Todo o material deve ser marcado com o nome do aluno (inclusive lápis e caneta).

LISTA DE MATERIAL – 2020
4º ANO
01 apontador com depósito
01 borracha branca
04 cadernos universitário brochurão com 96 folhas - capa dura
05 folhas quadriculada de 1cm
01 caneta marca texto
01 caixa de lápis de cor aquarelável com 24 cores
01 caneta esferográfica azul, preta e vermelha
01 estojo simples
01 jogo de canetas hidrocor
10 lápis pretos nº 02
01 calculadora simples
02 pastas polionda com 3 cm de espessura – verde
01 mini-dicionário – com a nova reforma da Língua Portuguesa (para alunos que não o possuem)
01 pasta plástica preta com 40 sacos plásticos grossos
01 régua transparente de 30 cm
01 tesoura com ponta arredondada (gravado o nome)
Atlas Geográfico: Geoatlas – Editora Ática – São Paulo – Edição Atual
Paradidáticos:
 Peter Pan – Autor: J. M. Barrie – Tradução: Flávio de Souza – Editora FTD
 Diário de Pilar na Amazônia – Autora: Flávia Lins e Silva – Editora Zahar
 A menina que fez a América – Autora: Ilka Brunhilde Laurito – Editora Quinteto (FTD)

Obs.: Todo o material deve ser marcado com o nome do aluno (inclusive lápis e caneta).

LISTA DE MATERIAL - 2020
5º ANO
01 apontador com depósito
01 borracha branca
04 cadernos universitário com 96 folhas (espiral)
03 canetas – 1 azul, 1 vermelha e 1 preta
01 caneta marca-texto
01 transferidor
01 compasso
01 estojo simples
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
01 jogo de canetas hidrocor
01 estojo de aquarelas em pastilhas com 12 cores
06 lápis pretos nº 02 ou lapiseira
01 mini-dicionário – com a nova reforma da Língua Portuguesa (para alunos que não o possuem)
02 pastas plásticas romeu/julieta com 40 sacos plásticos
01 pasta polionda com 3 cm de espessura – vermelha
01 pasta polionda com 2 cm de espessura – vermelha
01 régua de 15 cm
01 régua de 30 cm
01 tesoura com ponta arredondada (gravado o nome)
01 calculadora simples
03 gibis
03 revistas para recorte
Paradidáticos:

O Clube dos Caçadores de Códigos – Vol. 1 – Autor: Penny Warner – Editora Escarlate

A mais Bela de todas - Livro 1– Autora: Sarah Mlynowski – Editora Galera Júnior

O livro invisível – Autor: Santiago García-Clairac – Editora S.M.

Obs.: Todo o material deve ser marcado com o nome do aluno (inclusive lápis e caneta).

LISTA DE MATERIAL – 2020
6º ANO
08 cadernos de 96 fls para as diversas disciplinas
01 caderno de capa dura espiral (tamanho pequeno) de 160 fls
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
01 caixa de caneta hidrográfica com 12 cores
01 jogo de esquadros
01 pasta catálogo preta com 20 sacos plásticos
01 mini-dicionário da Língua Portuguesa - com a nova reforma da Língua Portuguesa (para alunos que não o possuem)
01 mini-dicionário da Língua Espanhola (para alunos que não o possuem)
01 mini-dicionário Inglês- Português / Português-Inglês (para alunos que não o possuem)
01 régua/compasso/transferidor
Paradidáticos:
 O Livro Selvagem – Autor: Juan Villoro - Editora Seguinte
 O Pequeno Príncipe – Autor: Antonie de Saint-Exupery – Editora Agir / Harper Collins
 Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos – Autor: Flávio de Souza – Editora FTD
 Fábulas – Autor: Monteiro Lobato – Editora Globinho

Obs.: Todo o material deve ser marcado com o nome do aluno.

LISTA DE MATERIAL – 2020
7º ANO
08 cadernos de 96 fls para as diversas disciplinas
01 caderno de capa dura espiral (tamanho pequeno) de 160 fls (para alunos novos)
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
01 caixa de caneta hidrográfica com 12 cores
01 pasta catálogo preta com 20 sacos plásticos
01 jogo de esquadros
01 mini-dicionário da Língua Portuguesa - com a nova reforma da Língua Portuguesa (para alunos que não o possuem)
01 mini-dicionário da Língua Espanhola (para alunos que não o possuem)
01 mini-dicionário Inglês- Português / Português-Inglês (para alunos que não o possuem)
01 régua/compasso/transferidor
Paradidáticos:




Os Miseráveis – Autor: Victor Hugo – Tradução e Adaptação de Walcyr Carrasco – Editora Moderna
Pearcy Jackson e o Ladrão de Raios – Autor: Rick Riordan – Editora Intrínseca
Histórias para a Sala de Aula - Crônicas do Cotidiano- Autor: Walcyr Carrasco – Editora Moderna

Obs.: Todo o material deve ser marcado com o nome do aluno.

LISTA DE MATERIAL – 2020
8º ANO
08 cadernos de 96 fls para as diversas disciplinas
01 caderno de capa dura espiral (tamanho pequeno) de 160 fls (para alunos novos)
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
01 caixa de caneta hidrográfica com 12 cores
01 pasta catálogo preta com 20 sacos plásticos
01 jogo de esquadros
01 mini-dicionário da Língua Portuguesa - com a nova reforma da Língua Portuguesa (para alunos que não o possuem)
01 mini-dicionário da Língua Espanhola (para alunos que não o possuem)
01 mini-dicionário Inglês- Português / Português-Inglês (para alunos que não o possuem)
01 régua/compasso/transferidor
Paradidáticos:




O Último Adeus de Sherlock Holmes – Autor: Arthur Conan Doyle – Editora Zahar
Um Fio de Prosa – Autores Diversos - Editora Global
Dom Quixote – Autor: Miguel de Cervantes - Tradução e Adaptação de Lígia Cademartori - Editora FTD

Obs.: Todo o material deve ser marcado com o nome do aluno.

LISTA DE MATERIAL – 2020
9º ANO
08 cadernos de 96 fls para as diversas disciplinas
01 caderno de capa dura espiral (tamanho pequeno) de 160 fls (para alunos novos)
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
01 caixa de caneta hidrográfica com 12 cores
01 pasta catálogo preta com 20 sacos plásticos
01 jogo de esquadros
01 mini-dicionário da Língua Portuguesa - com a nova reforma da Língua Portuguesa (para alunos que não o possuem)
01 mini-dicionário da Língua Espanhola (para alunos que não o possuem)
01 mini-dicionário Inglês- Português / Português-Inglês (para alunos que não o possuem)
01 régua/compasso/transferidor
Paradidáticos:




Quarto de Despejo – Diário de uma favelada – Autora: Carolina Maria de Jesus – Editora Ática
Cem dias entre o céu e o mar – Autor: Amyr Klink – Editora Companhia das Letras
Dona Casmurra e seu Tigrão – Autor: Ivan Jaf –Editora Ática

Obs.: Todo o material deve ser marcado com o nome do aluno.

LISTA DE MATERIAL - PERÍODO INTEGRAL
1º ano - 2020
Materiais que deverão permanecer na sala com a professora:
01 caderno de desenho com 96 folhas
01 jogo (adequado à faixa etária)
01 livro de história (adequado à faixa etária)
01 gibi
01 camiseta para Artes
02 revistas para recorte

Materiais que deverão ser trazidos todos os dias:
01 toalha de mão
01 pente ou escova de cabelo
01 nécessaire contendo: 01 escova de dente com protetor e 01 pasta de dente

Obs.: Todo o material deverá ser marcado com o nome do aluno.

LISTA DE MATERIAL - PERÍODO INTEGRAL
2º ano - 2020
Materiais que deverão permanecer na sala com a professora:
01 caderno de desenho com 96 folhas
01 caderno de caligrafia
01 brinquedo pedagógico (adequado à faixa etária)
01 jogo (adequado à faixa etária)
01 livro de história (adequado à faixa etária)
02 gibis
01 camiseta para Artes
02 revistas para recorte

Materiais que deverão ser trazidos todos os dias:
01 toalha de mão
01 pente ou escova de cabelo
01 nécessaire contendo: 01 escova de dente com protetor e 01 pasta de dente

Obs.: Todo o material deverá ser marcado com o nome do aluno.

LISTA DE MATERIAL - PERÍODO INTEGRAL
3º ano - 2020
Materiais que deverão permanecer na sala com a professora:
01 caderno de desenho com 96 folhas
01 brinquedo pedagógico (adequado à faixa etária)
01 jogo (adequado à faixa etária)
01 livro de história (adequado à faixa etária)
02 gibis
01 camiseta para Artes
02 revistas para recorte

Materiais que deverão ser trazidos todos os dias:
01 toalha de mão
01 pente ou escova de cabelo
01 nécessaire contendo: 01 escova de dente com protetor e 01 pasta de dente

Obs.: Todo o material deverá ser marcado com o nome do aluno.

LISTA DE MATERIAL - PERÍODO INTEGRAL
4º ao 7º ano – 2020
Materiais que deverão permanecer na sala com a professora:
01 caderno de desenho com 96 folhas
01 jogo (adequado à faixa etária)
01 livro de história (adequado à faixa etária) ou 3 gibis
01 camiseta para Artes

Materiais que deverão ser trazidos todos os dias:
01 nécessaire contendo: 01 escova de dente com protetor, 01 pasta de dente e 01 pente ou escova de cabelo

Obs.: Todo o material deverá ser marcado com o nome do aluno.

