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Papel Oficio .......................................................
    
Papel de Oficio Duplo (para o Grupo 2)...............
Cartolina Laminada ...........................................
Cartolina Branca .................................................
Papel Duplex.....................................................
Papel Carmem ...................................................
Cola branca 500 gr. ..........................................
Cola branca 90 gr. .............................................
Cola Colorida .....................................................
Cola Colorida com Gliter ...
Tinta Guache......................................................
Pintura a Dedo....................................................
Lápis estaca grande (Giz de cera) .......................
Lápis estaca grande preto (Giz de cera) .............
Pincel Tigre nº 16................................................
Trincha de 1 polegada ..................
Rolinho para pintura ............................................
Massa de Modelar...............................................      06 potes de 150g cada (Soft) cores 

Gliter ...................................................................
Esponja p/ arte (bucha de lavar louça)....................
Palito de Picolé Colorido..........................................
Anilina (comestível) ............................................
Argila ....................................................................
Papel p/ dobradura Color Filipinho........................
Jogo de balde de areia............................................
Bloco Criativo 325x235 mm 32 Fls. Romitec
(cartolina p/dobrar, cortar, montar).........................
 

 
LISTA DE MATERIAL DE ARTES 

 
JUSTIFICATIVA  
 
As Listas de materiais de arte se compõem dos materiais que serão utilizados pelos 

alunos no decorrer do ano letivo. Atividades com desenho, pintura, recortes, colagens 
dobraduras, produções representativas dos conteúdos dos projetos têm como objetivo o 
desenvolvimento das habilidades cognitiva
criança se insere. 

Por determinação legal, 
que concordarem com a justificativa apresentada pela escola.
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es da Cunha, 73 – Graça 

Papel Oficio ....................................................... 200 folhas de cor (100 de 
   500 folhas brancas 

Papel de Oficio Duplo (para o Grupo 2)............... 200 folhas 
Cartolina Laminada ........................................... 01 folhas 
Cartolina Branca ................................................. 05 folhas 

Duplex..................................................... 06 folhas (3 brancas e 3 cores variadas)
Papel Carmem ................................................... 10 folhas (cores variadas)
Cola branca 500 gr. ............................................. 01 frasco (Tenaz ou Cascolar)
Cola branca 90 gr. ............................................. 01 frasco (Tenaz ou Cascolar)
Cola Colorida ..................................................... 03 caixas com 5 frascos
Cola Colorida com Gliter ................................... 01 caixa com 5 frascos
Tinta Guache...................................................... 04 Potes de 250 g (cores variadas)
Pintura a Dedo.................................................... 02 caixas  

(Giz de cera) ....................... 03 caixas de 12 cores
Lápis estaca grande preto (Giz de cera) ............. 01 caixa 
Pincel Tigre nº 16................................................ 01 unidade (tipo trincha)
Trincha de 1 polegada ........................................ 01 unidade 
Rolinho para pintura ............................................ 01 unidade (pequeno)
Massa de Modelar...............................................      06 potes de 150g cada (Soft) cores 

variadas. 
..................................................... 05 cores (adquirir em armarinho)

Esponja p/ arte (bucha de lavar louça).................... 01 unidade (sem a parte verde)
Palito de Picolé Colorido.......................................... 01 pacote 

nilina (comestível) ............................................ 02 frascos (qualquer cor)
Argila .................................................................... 01 quilo 
Papel p/ dobradura Color Filipinho........................ 02 pacotes(não indica
Jogo de balde de areia............................................ 01 conjunto 
Bloco Criativo 325x235 mm 32 Fls. Romitec 
(cartolina p/dobrar, cortar, montar)......................... 02 blocos (Não indicamos Criative Paper)

LISTA DE MATERIAL DE ARTES – EDUCAÇÃO INFANTIL
 – GRUPOS 2 E 3 – 2014  

 

As Listas de materiais de arte se compõem dos materiais que serão utilizados pelos 
do ano letivo. Atividades com desenho, pintura, recortes, colagens 

dobraduras, produções representativas dos conteúdos dos projetos têm como objetivo o 
olvimento das habilidades cognitivas e motoras correspondentes ao grupo no qual a 

Por determinação legal, a compra do papel ofício pelos pais será optativa
que concordarem com a justificativa apresentada pela escola. 

200 folhas de cor (100 de cada cor) 

06 folhas (3 brancas e 3 cores variadas) 
10 folhas (cores variadas) 
01 frasco (Tenaz ou Cascolar) 
01 frasco (Tenaz ou Cascolar) 
03 caixas com 5 frascos 
01 caixa com 5 frascos 
04 Potes de 250 g (cores variadas) 

03 caixas de 12 cores 

01 unidade (tipo trincha) 

01 unidade (pequeno) 
Massa de Modelar...............................................      06 potes de 150g cada (Soft) cores 

05 cores (adquirir em armarinho) 
01 unidade (sem a parte verde) 

02 frascos (qualquer cor) 

02 pacotes(não indicamos Criative Paper) 

02 blocos (Não indicamos Criative Paper) 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

As Listas de materiais de arte se compõem dos materiais que serão utilizados pelos 
do ano letivo. Atividades com desenho, pintura, recortes, colagens 

dobraduras, produções representativas dos conteúdos dos projetos têm como objetivo o 
e motoras correspondentes ao grupo no qual a 

cio pelos pais será optativa. Trarão os pais 
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                    LISTA DE MATERIAL DE ARTES 

           
 

JUSTIFICATIVA  
 
As Listas de materiais de arte se compõem dos materiais que serão utilizados pelos 

alunos no decorrer do ano letivo. Atividades com desenho, pintura, recortes, colagens 
dobraduras, produções representativas dos conteúdos dos projetos têm como objetivo o 
desenvolvimento das habilidades cognitiva
criança se insere. 

Por determinação legal, 
que concordarem com a justificativa apresentada pela escola.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Papel Ofício .......................................................
    
Papel Ofício Duplo ..............................................
Papel Crepom (creprint)......................................
Cartolina Laminada .............................................
Papel Duplex .......................................................
Papel Carmem .....................................................
Papel p/ dobradura Color Filipinho........................
Cartolina Branca ..................................................
Cola branca 90 gr ................................................
Cola branca 500 gr. .............................................
Cola Colorida ......................................................
Cola Colorida com gliter .......................
Tinta Guache ........................................................
Lápis estaca grande .............................................
Lápis estaca preto ..................
Pincel Tigre nº 16................................................
Pincel Tigre nº 10 ...............................................
Trincha de 1 polegada .........
Rolinho para pintura ............................................
Bloco Criativo 325x235 mm 32 Fls. Romitec
(cartolina p/dobrar, cortar, montar).........................
Massa de Modelar ...............................................
Papel Metro Pardo....................................................
Anilina (comestível) .............................................
Jogo de balde de areia ...........................................
Lã Grossa ...............................................................
 

Escola Pequenópolis 
es da Cunha, 73 – Graça 

LISTA DE MATERIAL DE ARTES – EDUCAÇÃO INFANTIL
           – GRUPOS 4 E 5 / 1º ANO – 2014

 

As Listas de materiais de arte se compõem dos materiais que serão utilizados pelos 
decorrer do ano letivo. Atividades com desenho, pintura, recortes, colagens 

dobraduras, produções representativas dos conteúdos dos projetos têm como objetivo o 
desenvolvimento das habilidades cognitivas e motoras correspondentes ao grupo no qual a 

Por determinação legal, a compra do papel ofício pelos pais será optativa
que concordarem com a justificativa apresentada pela escola. 

Papel Ofício ....................................................... 200 folhas de cor (100 de cada cor)
   500 folhas brancas 

Papel Ofício Duplo .............................................. 50 folhas 
Papel Crepom (creprint)...................................... 04 peças (liso e de cores variadas)

.......................................... 01 folha 
Papel Duplex ....................................................... 06 folhas (3 brancas e 3 cores variadas)
Papel Carmem ..................................................... 10 folhas (cores variadas)
Papel p/ dobradura Color Filipinho........................ 02 pacotes(não indicamos Criative Paper)
Cartolina Branca .................................................. 05 folhas 
Cola branca 90 gr ................................................ 01 frasco (Tenaz ou Cascolar)
Cola branca 500 gr. ............................................. 01 frasco (Tenaz ou Cascolar)
Cola Colorida ...................................................... 03 caixas com 5 frascos
Cola Colorida com gliter ...................................... 01 caixa 
Tinta Guache ........................................................ 04 potes de 250 gr (cores variadas)
Lápis estaca grande ............................................. 04 caixas de 12 cores
Lápis estaca preto .............................................. 02 caixas 
Pincel Tigre nº 16................................................ 01 unidade (Tipo trincha)
Pincel Tigre nº 10 ............................................... 01 unidade (Tipo trincha)
Trincha de 1 polegada ........................................ 01 unidade 
Rolinho para pintura ............................................ 01 unidade 
Bloco Criativo 325x235 mm 32 Fls. Romitec 
(cartolina p/dobrar, cortar, montar)......................... 02 blocos (Não indicamos Criativ
Massa de Modelar ............................................... 06 potes de 150g cada (Soft)
Papel Metro Pardo.................................................... 02 folhas 
Anilina (comestível) ............................................. 02 frascos (qualquer cor)
Jogo de balde de areia ........................................... 01 conjunto 
Lã Grossa ............................................................... 01 novelo (amarela, preta ou marrom)

EDUCAÇÃO INFANTIL  
2014   

As Listas de materiais de arte se compõem dos materiais que serão utilizados pelos 
decorrer do ano letivo. Atividades com desenho, pintura, recortes, colagens 

dobraduras, produções representativas dos conteúdos dos projetos têm como objetivo o 
e motoras correspondentes ao grupo no qual a 

cio pelos pais será optativa. Trarão os pais 

100 de cada cor) 
 

04 peças (liso e de cores variadas) 

06 folhas (3 brancas e 3 cores variadas) 
10 folhas (cores variadas) 
02 pacotes(não indicamos Criative Paper) 

Tenaz ou Cascolar) 
01 frasco (Tenaz ou Cascolar) 
03 caixas com 5 frascos 

04 potes de 250 gr (cores variadas) 
04 caixas de 12 cores 

01 unidade (Tipo trincha) 
01 unidade (Tipo trincha) 

02 blocos (Não indicamos Criative Paper) 
06 potes de 150g cada (Soft) 

scos (qualquer cor) 

01 novelo (amarela, preta ou marrom) 
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LISTA DE MATERIAL DE ARTES 

 
JUSTIFICATIVA  
 
As Listas de materiais de arte se compõem dos materiais que serão utilizados pelos 

alunos no decorrer do ano letivo. Atividades com desenho, pintura, recortes, colagens 
dobraduras, produções representativas dos conteúdos dos projetos têm como objetivo o 
desenvolvimento das habilidades cogenitiva e motoras correspondentes ao grupo no qual a 
criança se insere. 

Por determinação legal, 
que concordarem com a justificativa apresentada pela escola.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Papel Ofício A4 branco ..........................................
Bloco Papel Canson A-4 
Papel Duplex .....................................................
Papel Carmem ...................................................
Papel Celofane ...................................................
Papel Metro Pardo....................................................
Cartolina Branca ................................................
Cartolina Laminada ..............................................
Cola Branca .......................................................
Tinta Guache ......................................................
Lápis Estaca Grande (giz de cera) ......................
Pincel Tigre nº 16 ...............................................
Pincel Tire nº 10 .................................................
Tela com 20 cm x 30 cm p/pintura...................
Tinta de artesanato – acrílica brilhante ................
Bisnaga de Tinta Acrílica para tela.....................

Carvão para desenho ................................................
Bloco Criativo 325x235 mm 32 Fls. Romitec
(cartolina p/dobrar, cortar, montar).........................

Escola Pequenópolis 
es da Cunha, 73 – Graça 

LISTA DE MATERIAL DE ARTES – CURSO FUNDAMENTAL
 2º AO 5º ANO – 2014 

 

As Listas de materiais de arte se compõem dos materiais que serão utilizados pelos 
alunos no decorrer do ano letivo. Atividades com desenho, pintura, recortes, colagens 
dobraduras, produções representativas dos conteúdos dos projetos têm como objetivo o 
desenvolvimento das habilidades cogenitiva e motoras correspondentes ao grupo no qual a 

Por determinação legal, a compra do papel ofício pelos pais será
que concordarem com a justificativa apresentada pela escola. 

Papel Ofício A4 branco .......................................... 500 folhas 
 - 140g- 20 fls (branco).... 01 bloco  

.................................................. 03 folhas (1 branca e 2 cores variadas)
Papel Carmem ................................................... 05 folhas (cores variadas)
Papel Celofane ................................................... 01 folha 
Papel Metro Pardo.................................................... 01 metro 
Cartolina Branca ................................................ 03 folhas 
Cartolina Laminada .............................................. 02 folhas 

............................................. 500 g (Tenaz ou Cascolar)
Tinta Guache ...................................................... 02 potes de 250 g (cores variadas)
Lápis Estaca Grande (giz de cera) ...................... 01 caixa de 12 cores

cel Tigre nº 16 ............................................... 01 unidade (Tipo trincha)
Pincel Tire nº 10 ................................................. 01 unidade (Tipo trincha)
Tela com 20 cm x 30 cm p/pintura...................  01 unidade 

acrílica brilhante ................ 01 frasco 
Bisnaga de Tinta Acrílica para tela.....................  03 bisnagas  

2º ano – vermelho e v
tonalidade) 
3º ano – branco, amarelo ou 
4º ano – azul e roxo
5º ano – marrom, cor

Carvão para desenho ................................................ 01 caixa 
Bloco Criativo 325x235 mm 32 Fls. Romitec 
(cartolina p/dobrar, cortar, montar)......................... 02 blocos (Não indicamos Criative Paper)

FUNDAMENTAL  

As Listas de materiais de arte se compõem dos materiais que serão utilizados pelos 
alunos no decorrer do ano letivo. Atividades com desenho, pintura, recortes, colagens 
dobraduras, produções representativas dos conteúdos dos projetos têm como objetivo o 
desenvolvimento das habilidades cogenitiva e motoras correspondentes ao grupo no qual a 

cio pelos pais será optativa. Trarão os pais 

03 folhas (1 branca e 2 cores variadas) 
05 folhas (cores variadas) 

500 g (Tenaz ou Cascolar) 
02 potes de 250 g (cores variadas) 
01 caixa de 12 cores 
01 unidade (Tipo trincha) 
01 unidade (Tipo trincha) 

ermelho e verde (qualquer 

marelo ou laranja 
oxo 

cor de pele ou preto 

02 blocos (Não indicamos Criative Paper) 
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

⇒ Agenda escolar padrão (adquirida na escola)
⇒ 02 classificadores (adquiridos na escola)
⇒Copo, prato plástico e colher 

⇒ 01 avental plástico – material resistente.

⇒ Toalha de mão (uso individual e diário) identificada

⇒ 02 livros de história (grandes, capa dura ou material maleável (tecido ou plástico), histórias 
compatíveis à idade e figuras)

⇒01 brinquedo educativo (de acordo a faixa etária) 
engenheiro/construção 
resistente) – brinquedo de encaixe pequeno.

 
OBS. (Todas as partes devem ser identificadas e entregues à 

Escola Pequenópolis 
es da Cunha, 73 – Graça 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – 2014
EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO 2 

 
(adquirida na escola) 

adquiridos na escola) 
Copo, prato plástico e colher – inquebráveis e identificados. 

material resistente. 

Toalha de mão (uso individual e diário) identificada 

02 livros de história (grandes, capa dura ou material maleável (tecido ou plástico), histórias 
compatíveis à idade e figuras) 

01 brinquedo educativo (de acordo a faixa etária) Exceto: 
engenheiro/construção – quebra cabeça (pequeno com muitas peças, material não 

brinquedo de encaixe pequeno. 

OBS. (Todas as partes devem ser identificadas e entregues à 

2014 
 

02 livros de história (grandes, capa dura ou material maleável (tecido ou plástico), histórias 

Exceto: - brinquedo de 
quebra cabeça (pequeno com muitas peças, material não 

OBS. (Todas as partes devem ser identificadas e entregues à escola juntas) 
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 

⇒ Agenda escolar padrão 

⇒ 02 classificadores (adquiridos na escola)
⇒Copo, prato plástico e colher 

⇒ 01 avental plástico – material resistente.

⇒ Toalha de mão (uso individual e diário) identificada

⇒ 01 tesoura de ponta redonda com nome gravado (preferencialmente da marca Tramontina ou 
Mundial). 

⇒ 02 livros de história (grandes,capa dura, histórias compatíveis à idade e figuras)

⇒01 brinquedo educativo (de acordo a faixa etária) 
engenheiro/construção 
resistente) – brinquedo de encaixe pe

 
LIVRO: Prosinha 1 – Educação Infantil 
 

OBS. (Todas as partes devem ser identificadas e entregues à escola juntas)

Escola Pequenópolis 
es da Cunha, 73 – Graça 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL –
EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO 3

 
Agenda escolar padrão (adquirida na escola) 

adquiridos na escola) 
colher – inquebráveis e identificados. 

material resistente. 

Toalha de mão (uso individual e diário) identificada 

01 tesoura de ponta redonda com nome gravado (preferencialmente da marca Tramontina ou 

tória (grandes,capa dura, histórias compatíveis à idade e figuras)

01 brinquedo educativo (de acordo a faixa etária) Exceto: 
engenheiro/construção – quebra cabeça (pequeno com muitas peças, material não 

brinquedo de encaixe pequeno. 

Educação Infantil – Ed. Saraiva 

OBS. (Todas as partes devem ser identificadas e entregues à escola juntas)

– 2014 
GRUPO 3 

01 tesoura de ponta redonda com nome gravado (preferencialmente da marca Tramontina ou 

tória (grandes,capa dura, histórias compatíveis à idade e figuras) 

Exceto: – brinquedo de 
quebra cabeça (pequeno com muitas peças, material não 

OBS. (Todas as partes devem ser identificadas e entregues à escola juntas) 
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

⇒ Agenda escolar padrão (adquirida na escola)
⇒ 02 classificadores (adquiridos na escola)
⇒Copo, prato, colher e garfo 
⇒ 01 avental plástico – material resistente 
⇒ Toalha de mão (uso individual e diário) identificada
⇒ 01 tesoura de ponta redonda com nome gravado (preferencialmente da marca Tramontina ou 

Mundial). 
⇒ 02 livros de história (grandes e de boa ilustração) 
⇒ 01 brinquedo educativo (compatível com a faixa etária) 

de construção (madeira 
⇒ 03 lápis pretos n° 02 
⇒ 01 borracha branca 
⇒ 01 mídia gravável de DVD
 
 
LIVRO: Prosinha 2 – Educação Infantil 
 

OBS. (Todas as partes devem ser identificadas e entregues à escola)

Escola Pequenópolis 
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – 2014
EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO 4 

 
(adquirida na escola) 

adquiridos na escola) 
Copo, prato, colher e garfo – identificados. 

material resistente – identificados. 
Toalha de mão (uso individual e diário) identificada 
01 tesoura de ponta redonda com nome gravado (preferencialmente da marca Tramontina ou 

02 livros de história (grandes e de boa ilustração) – 1 literatura infantil e 1 conto
01 brinquedo educativo (compatível com a faixa etária) Exceto: – Alf

 e números). 

01 mídia gravável de DVD 

Educação Infantil – Ed. Saraiva 

OBS. (Todas as partes devem ser identificadas e entregues à escola)

2014 
 

01 tesoura de ponta redonda com nome gravado (preferencialmente da marca Tramontina ou 

1 literatura infantil e 1 conto 
Alf abeto de madeira, jogo 

OBS. (Todas as partes devem ser identificadas e entregues à escola) 
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 

⇒ 01 agenda escolar padrão 
⇒ 02 classificadores (adquiridos na 
⇒ Copo, prato, colher e garfo identificados.
⇒ 01 avental plástico de material resistente.
⇒ Toalha de mão (uso individual e diário) identificada
⇒ 01 tesoura de ponta redonda com nome gravado 

Mundial. 
⇒ 02 livros de história (grandes e de boa ilustração)
⇒ 01 brinquedo educativo (compatível com a faixa etária) 

de construção (madeira 
⇒ 06 lápis pretos n° 02 
⇒ 02 borrachas brancas 
⇒ 01 mídia gravável de DVD
 
LIVRO : Prosinha 3 – Educação Infantil 
 

OBS. (Todas as partes devem ser identificadas e entregues à escola)
 

Escola Pequenópolis 
es da Cunha, 73 – Graça 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL – 2014
EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO 5  

 (adquirida na escola) 
adquiridos na escola) 

Copo, prato, colher e garfo identificados. 
01 avental plástico de material resistente. 
Toalha de mão (uso individual e diário) identificada 
01 tesoura de ponta redonda com nome gravado – preferencialmente da marca / Tramontina ou 

s de história (grandes e de boa ilustração) 
01 brinquedo educativo (compatível com a faixa etária) Exceto: – Alfabeto de madeira, jogo 

 e números). 

01 mídia gravável de DVD 

Educação Infantil – Ed. Saraiva. 

OBS. (Todas as partes devem ser identificadas e entregues à escola)

2014 

preferencialmente da marca / Tramontina ou 

Alfabeto de madeira, jogo 

OBS. (Todas as partes devem ser identificadas e entregues à escola) 
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1. Livros Didáticos
 

• Português: Linguagens 
1° ano do Ensino Fundamental 
William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães
OBS.: Nova edição 

 
• Linhas Mágicas - caligrafia e ortografia 

Autoras: Maria José Labriola e Olivia Maria Labriola
Editora Saraiva 

 
• Matemática – 1º ano (conforme a nova ortografia)

Projeto Apis 
Editora Ática 
Autor: Luiz Roberto Dante
 

 

2. Literatura 
 

A lista de livros de literatura de uso individual e obrigatório será 
disponibilizada posteriormente.

 
 

3.   Módulos adquiridos na escola por 
 

4. Ciranda de Livros 
 

– Solicitamos que não forrem e nem escrevam o nome da criança, pois caso haja repetição 
de títulos poderemos trocar diretamente na editora.

 
1ª Coleção: Estrelinha 
Editora Ática 
Autora: Sônia Junqueira

 
• O pato e o sapo 
• O macaco e a mola 
• O galo maluco 
• O peru de peruca 
• A foca famosa 
• O caracol viajante 
• A arara cantora 

 
 
 
 
 
 
 

Escola Pequenópolis 
es da Cunha, 73 – Graça 

Livros Didáticos 

: Linguagens – Letramento e Alfabetização. 
1° ano do Ensino Fundamental – Atual Editora 
William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães 

 

caligrafia e ortografia – 1 
Autoras: Maria José Labriola e Olivia Maria Labriola 

1º ano (conforme a nova ortografia) 

Autor: Luiz Roberto Dante 

A lista de livros de literatura de uso individual e obrigatório será 
disponibilizada posteriormente. 

Módulos adquiridos na escola por semestre 

 (escolher 2 livros UM DE CADA COLEÇÃO

Solicitamos que não forrem e nem escrevam o nome da criança, pois caso haja repetição 
de títulos poderemos trocar diretamente na editora. 

Sônia Junqueira 

 

LISTA DE LIVROS DO 1º ANO 
2014 

A lista de livros de literatura de uso individual e obrigatório será 

(escolher 2 livros UM DE CADA COLEÇÃO) 

Solicitamos que não forrem e nem escrevam o nome da criança, pois caso haja repetição 
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• O macaco medroso 
• O sonho da vaca 
• O menino e o muro 
• O peixe Pixote 
• Um palhaço diferente
• O mistério da lua 
• A festa encrencada 
 
2ª Coleção: Os pingos 
Editora: Ática 
Autores: Mary França e Eliardo França

 
• Que barulho é este?
• A mágica 
• Que mistério 
• Você sabe guardar segredo?
• Bolo fofo 
• O aniversário 
• O amigo 
• A volta ao mundo 
• Atchim! 
• Buá... buá... o que será?
• Dia de sol. 
• O amigo 
• O artista 
• O passeio na fazendo
• Tesoura não é cenoura

 
Todos os livros didáticos devem ser forrados com plástico transparente, tendo na capa o 

nome do aluno. 
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Um palhaço diferente 

 

 

Autores: Mary França e Eliardo França 

Que barulho é este? 

Você sabe guardar segredo? 

Buá... buá... o que será? 

O passeio na fazendo 
Tesoura não é cenoura 

Todos os livros didáticos devem ser forrados com plástico transparente, tendo na capa o Todos os livros didáticos devem ser forrados com plástico transparente, tendo na capa o 
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MATERIAL INDIVIDUAL 

 
 

� 01 estojo contendo: 2

cm) e tesoura com ponta redonda e 

� 03 classificadores (ADQUIRIDOS NA ESCOLA

� 01 colher, 1 copo, 1 prato e 1 avental 

� 02 toalhas de mão (uso 

GRAVADO. 

� 01 jogo pedagógico (relacionado

faixa etária da criança

letras, já sei ler e memória das sílabas

� 01 caderno – 45 folhas 

� 01 agenda escolar padrão (

� 01 mídia gravável de DVD

� 01 Gibi por aluno ou mais

� 01 Revista tipo Picolé (banca de revista)

 
 
OBS: É IMPRESCINDÍVEL QUE TODOS OS LÁPIS, INCLUSIVE O DE COR, ESTEJAM 

COM O NOME DO ALUNO GRAVADO
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MATERIAL INDIVIDUAL – 1º ANO

2014 

01 estojo contendo: 2 lápis de ponta n° 2, apontador, borracha, lápis de cor, régua (20 

cm) e tesoura com ponta redonda e NOME GRAVADO. 

ADQUIRIDOS NA ESCOLA ) com nome 

01 colher, 1 copo, 1 prato e 1 avental – TODOS COM NOME GRAVADO

02 toalhas de mão (uso individual e diário, vai e volta todos os dias)

01 jogo pedagógico (relacionado a estratégia, concentração e raciocínio lógico, dentro da 

etária da criança). Exceção de letras de madeira ou emborrachada

memória das sílabas). 

45 folhas – capa dura, pequeno, verde sem espiral (com nome na capa)

01 agenda escolar padrão (adquirido na escola) 

gravável de DVD 

01 Gibi por aluno ou mais 

01 Revista tipo Picolé (banca de revista) 

IMPRESCINDÍVEL QUE TODOS OS LÁPIS, INCLUSIVE O DE COR, ESTEJAM 
COM O NOME DO ALUNO GRAVADO. 

1º ANO 

lápis de ponta n° 2, apontador, borracha, lápis de cor, régua (20 

TODOS COM NOME GRAVADO. 

individual e diário, vai e volta todos os dias) COM O NOME 

e raciocínio lógico, dentro da 

xceção de letras de madeira ou emborrachada cruza 

(com nome na capa) 

IMPRESCINDÍVEL QUE TODOS OS LÁPIS, INCLUSIVE O DE COR, ESTEJAM 
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1. Língua Portuguesa
 

• Linguagens – 2° Ano
William Roberto Cereja 
Ed. Atual – Consumível
Obs. Edição com as novas regras ortográficas

 
• 01 Mini Dicionário 
 Mini dicionário Luft 
 Mini dicionário Silveira Bueno 
 Dicionário Saraiva Jovem 

 
• Linhas Mágicas – caligrafia e ortografia 

Autores: Maria José Labriola e Olivia Maria Labriola
Editora Saraiva 

 
2. Língua Inglesa 

 
SEEK and FIND 2 –
Ed. Macmillan 
Obs: O CD Rom para instalação em computador é opcional. 

 
3. Literatura 
 

A lista de livros de literatura de uso individual e obrigatório será 
disponibilizada posteriormente.

 
4. Matemática 
 

• Projeto – APIS – 2º Ano
Luis Roberto Danta.
Ed. Ática 

 

5. Módulos adquiridos na escola por semestre
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Língua Portuguesa 

2° Ano 
William Roberto Cereja – Thereza Cochar Magalhães 

Consumível 
Obs. Edição com as novas regras ortográficas atualizadas. 

01 Mini Dicionário – Escolher uma das sugestões a seguir: 
Mini dicionário Luft – Editora Ática 
Mini dicionário Silveira Bueno – Editora FTD 

Saraiva Jovem – Editora Saraiva  – 2ª Edição 

caligrafia e ortografia – 2 
Autores: Maria José Labriola e Olivia Maria Labriola 

– Lucy Crichton / Sarah Elizabeth Sprague 

para instalação em computador é opcional. A escola não usará.

A lista de livros de literatura de uso individual e obrigatório será 
disponibilizada posteriormente. 

2º Ano 
. 

uiridos na escola por semestre. 

 
 
 
 
 

LISTA DE LIVROS DO 2º ANO  

2014 

A escola não usará. 

A lista de livros de literatura de uso individual e obrigatório será 
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 

 
 
• 01 mídia gravável de DVD

 
• 02 revistas de palavras cruzadas (tipo passatempo) adequadas à idade.
 
• 01 tesoura de ponta redonda (com nome gravado)
 
• 01 estojo completo contendo: 2 lápis grafite, apontador

régua. 
 
• 01 tubo de cola bastão 
 
• 03 cadernos pequenos de capa dura. (vermelho, azul, amarelo) com 50 folhas.

 
• 03 classificadores (adquiridos na escola)
 
• 01 agenda escolar padrão 
 
• 01 monobloco 
 
• 01 garrafinha individual (para beber água)
 
• 01 jogo pedagógico a escolher

lógico, dentro da faixa etária da criança)
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LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL DO 2º ANO
2014 

01 mídia gravável de DVD 

02 revistas de palavras cruzadas (tipo passatempo) adequadas à idade.

01 tesoura de ponta redonda (com nome gravado) 

01 estojo completo contendo: 2 lápis grafite, apontador com depósito

 

de capa dura. (vermelho, azul, amarelo) com 50 folhas.

adquiridos na escola) 

1 agenda escolar padrão (adquirida na escola) 

garrafinha individual (para beber água) 

a escolher (relacionado a estratégia, concentração e raciocínio 
lógico, dentro da faixa etária da criança) 

DO 2º ANO 

02 revistas de palavras cruzadas (tipo passatempo) adequadas à idade. 

com depósito, borracha, lápis de cor, 

de capa dura. (vermelho, azul, amarelo) com 50 folhas. 

(relacionado a estratégia, concentração e raciocínio 



      Escola Pequenópolis
                          Av. Euclydes da Cunha, 73 
 

 
 
 
 
 
 

1. Língua Portuguesa
 

• Português Linguagens 3º ano 
Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães
Ed. Atual – Edição com as novas regras 
OBS.: Edição com novo acordo ortográfico
 

• Mini Dicionário – Escolher uma das sugestões a seguir:
- Mini dicionário Luft 
- Mini dicionário Silveira Bueno 
- Dicionário Saraiva Júnior 

 
• Linhas Mágicas – caligrafia e ortografia 

Autoras: Maria José Labri
Ed. Saraiva 

 
2. Língua Inglesa 

 
SEEK and FIND 3  
Ed. Macmillan 
Obs: O CD Rom para instalação em computador é opcional. 

 
 
3. Literatura 
 

A lista de livros 
disponibilizada posteriormente.
 
 
Sugestões – Escolher dois livros

 
- As latinhas também amam 
- O Diário escondido da Serafina 
- A Cidade Perdida 

M.A. Pacheco – Editora Global
- O Lobo e o Carneiro no Sonho da Menina 
- O Menino mais Bonito do Mundo 
- Nós – Eva Furnari 
- Procura-se! Galeria de animais ameaçados de extinção.
- Palavras, Palavrinhas, Palavrão 
- O dia em que um super herói visitou a minha casa
- Papagaio come milho, periquito leva a fama 
- Asas do Jeol – Walcyr Carrasco 
- Rumboldo – Eva Furnari 
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Língua Portuguesa 

Português Linguagens 3º ano – Consumível 
Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães 

Edição com as novas regras ortográficas. 
OBS.: Edição com novo acordo ortográfico 

Escolher uma das sugestões a seguir: 
Mini dicionário Luft – Ed. Ática 
Mini dicionário Silveira Bueno – Ed. FTD 
Dicionário Saraiva Júnior – Editora Saraiva – 2ª Edição 

caligrafia e ortografia – 3 
Autoras: Maria José Labriola e Olivia Maria Labriola 

SEEK and FIND 3  – Lucy Crichton / Ceres Lobeto / Luciana Renda B. 

Obs: O CD Rom para instalação em computador é opcional. A escola não usará.

A lista de livros de literatura de uso individual e obrigatório será 
disponibilizada posteriormente. 

Escolher dois livros 

As latinhas também amam – Julieta Godoy Ladeira – Ed. Atual
escondido da Serafina – Autora: Cristina Porto – Ed. Ática
Perdida – Coleção Crianças Criativas – Textos de J.L. Garcia Sanchez 

Editora Global 
O Lobo e o Carneiro no Sonho da Menina – Autora Marina Colasanti 
O Menino mais Bonito do Mundo – Autor Ziraldo – Editora Melhoramentos (Gl

Eva Furnari – Ed. Global 
se! Galeria de animais ameaçados de extinção. 

Palavras, Palavrinhas, Palavrão – Ana Maria Machado – Quinteto Editorial
O dia em que um super herói visitou a minha casa 
Papagaio come milho, periquito leva a fama – Ricardo Azevedo 

Walcyr Carrasco – Ed. Moderna 
Eva Furnari – Ed. Moderna 

LISTA DE LIVROS DO 3º ANO 

2014 

Lucy Crichton / Ceres Lobeto / Luciana Renda B. de Melo  

A escola não usará. 

de literatura de uso individual e obrigatório será 

Ed. Atual 
Ed. Ática 

Textos de J.L. Garcia Sanchez – 

Autora Marina Colasanti – Editora Global 
Editora Melhoramentos (Global) 

Quinteto Editorial 

Ricardo Azevedo – Ed. Moderna 
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4. Matemática 
 

• Projeto APIS - 3 
Autor: Luís Roberto Dante
Ed. Ática 

 

5. Módulos adquiridos na esc
 
 

MATERIAL INDIVIDUAL 

 
• 1 mídia gravável DVD

• 3 cadernos de capa dura pequenos (vermelha, azul e amarelo) com 50 folhas
• 1 monobloco 

• 1 estojo completo (2 lápis, borracha, 2 canetas azuis e 1 vermelha)
depósito. 

• 1 régua 30 cm 

• 1 caixa de lápis de cor (12 cores)
• 1 caixa de hidrocor (12 cores)
• 1 tesoura ponta grossa com o nome gravado

• 1 tubo de cola bastão
• 3 classificadores padronizados 

• 1 classificador transparente com elástico
• 2 revistas de palavras cruzadas (tipo passatempo) adequados à faixa etária.

• 1 agenda escolar padrão
• 1 garrafinha individual (para beber água)
• 1 jogo adequado a idade 

dentro da faixa etária 
 

 
Sugestões: 
• Detetive de Palavras

• Mastermind 
• Que Bico é Esse 
• Perfil Júnior e 

• Acerte o acento 
• Cidade Limpa 

• Imagem e ação 
Outros que desenvolvam raciocínio e concentração.

 
Exceção: 
• Responda se Puder 
• Soletrando 

 
 

Escola Pequenópolis 
es da Cunha, 73 – Graça 

Luís Roberto Dante. 

Módulos adquiridos na escola por semestre. 

MATERIAL INDIVIDUAL DO 3º ANO 
2014 

1 mídia gravável DVD 

3 cadernos de capa dura pequenos (vermelha, azul e amarelo) com 50 folhas

1 estojo completo (2 lápis, borracha, 2 canetas azuis e 1 vermelha)

1 caixa de lápis de cor (12 cores) 
1 caixa de hidrocor (12 cores) 
1 tesoura ponta grossa com o nome gravado 

1 tubo de cola bastão 
3 classificadores padronizados (adquiridos na escola) 
1 classificador transparente com elástico 

lavras cruzadas (tipo passatempo) adequados à faixa etária.

1 agenda escolar padrão (adquirida na escola) 
1 garrafinha individual (para beber água) 
1 jogo adequado a idade (relacionado a estratégia, concentração e raciocínio lógico, 

dentro da faixa etária da criança) 

Detetive de Palavras 

Outros que desenvolvam raciocínio e concentração. 

 

DO 3º ANO  

3 cadernos de capa dura pequenos (vermelha, azul e amarelo) com 50 folhas 

1 estojo completo (2 lápis, borracha, 2 canetas azuis e 1 vermelha) apontador com 

lavras cruzadas (tipo passatempo) adequados à faixa etária. 

(relacionado a estratégia, concentração e raciocínio lógico, 
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1. Língua Portuguesa
 

Linguagens – Nova edição
William Roberto Cereja 
Ed. Atual – 3ª série (4° ano) 
OBS.: Edição com novo acordo ortográfico
 
Mini Dicionário – Escolher uma das sugestões a seguir:
- Mini dicionário Luft –
- Mini dicionário Silveira Bueno 
- Dicionário Saraiva Júnior 

 
2. Língua Inglesa 
 
 

SEEK and FIND 4  
Ed. Macmillan 
Obs: O CD Rom para instalação em computador é opcional. 

 
 
3. Literatura (obrigatórios)
 

A lista de livros de literatura de uso individual e obrigatório será 
disponibilizada posteriormente.
 
 

 
Sugestões: (2 Livros a Escolher)
 
• A menina das bolinhas de sabão 
• A boneca de pano –
• Rebelião das palavras 
• Menina Nena – Ziraldo 
• Um caso para Mister X 
• Poliana – Eleanor Porter 
• No mundo do consumo 
• Teté o Anjo Amigo 
• Nó na garganta – Mirna Pinsky 
• A menina transparente 
• Caras Encaradas – Fanny Abramovich 
• A senha do mundo 
• Quando vovô virou borboleta 
• Nas asas do mar – Ana Maria Machado 
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Língua Portuguesa 

Nova edição 
William Roberto Cereja – Thereza Cochar Magalhães 

3ª série (4° ano) consumível. 
OBS.: Edição com novo acordo ortográfico 

Escolher uma das sugestões a seguir:  
– Ed. Ática 

Mini dicionário Silveira Bueno – Ed. FTD 
Dicionário Saraiva Júnior – Editora Saraiva – 2ª Edição 

  – Lucy Crichton / Ceres Lobeto / Luciana Renda B. 

para instalação em computador é opcional. A escola não usará.

Literatura (obrigatórios)  

A lista de livros de literatura de uso individual e obrigatório será 
disponibilizada posteriormente. 

2 Livros a Escolher) 

A menina das bolinhas de sabão – Antonio Hohlfeldt 
– Rubens Alves – Ed. Loyola 

Rebelião das palavras –William Tucci – Ed. Scipione 
Ziraldo – Ed. Melhoramento 

Um caso para Mister X – Sônia Salerno Forpaz – Ed. Moderna. 
Eleanor Porter – Coleção Recontar (Adaptação Ivana Arruda Leite)

No mundo do consumo – Edson G. Garcia – Ed. FTD. 
Teté o Anjo Amigo – Maria Lúcia Ribeiro de Andrada - Ed. Do Brasil.

Mirna Pinsky – Ed. Atual. 
A menina transparente – Elisa Lucindo – Ed. Salamandra 

Fanny Abramovich – Ed. Saraiva. 
A senha do mundo – Drummond – Ed. Record. 
Quando vovô virou borboleta – Luiz Galdino – Ed. Saraiva 

Ana Maria Machado – Ed. Ática. 

LISTA DE LIVROS DO 4º ANO 
2014 

Lucy Crichton / Ceres Lobeto / Luciana Renda B. de Melo  

A escola não usará. 

A lista de livros de literatura de uso individual e obrigatório será 

 
Coleção Recontar (Adaptação Ivana Arruda Leite) 

Ed. Do Brasil. 
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4. Matemática 

 
Projeto APIS – 4º Ano 
Luiz Roberto Dante  
Ed. Ática 
 

 

5. Módulos adquiridos na escola por semestre
 
6. O aluno deverá ter uma gramática em casa:

 
Sugestão: Gramática Pedagógica
 
OBS.: Edição com novo acordo ortográfico

 
 
 

MATERIAL INDIVIDUAL DO
 
 

• 1 mídia gravável de DVD

• 3 cadernos pequenos, capa dura

• 2 monoblocos 

• 1 estojo completo (2 lápis n° 2, apontador com depósito, canetas

borracha sintética) 

• 1 régua 

• 1 caixa de lápis de cor

• 1 tesoura 

• 1 tubo de cola pequeno

• 1 jogo (relacionado a estratégia, concentração e raciocínio lógico, dentro da faixa 
etária da criança) 

 
• 3 classificadores padronizados (

• 1 agenda escolar padrão (
 
• 1 garrafinha individual (par

• 1 caderno de desenho (folhas lisas 

• 1 revistas de palavras cruzadas (tipo passatempo) adequadas à faixa etária

• 1 revistas em quadrinhos (Gibi)

 
OBS.: Os livros e cadernos deverão ser entregues forrados com a 
capa. 
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Módulos adquiridos na escola por semestre. 

O aluno deverá ter uma gramática em casa: 

Pedagógica – Ed. Saraiva 

: Edição com novo acordo ortográfico 

MATERIAL INDIVIDUAL DO  4ºANO – 201

vel de DVD 

pequenos, capa dura (azul, vermelho e amarelo) com 50 folhas

estojo completo (2 lápis n° 2, apontador com depósito, canetas

1 caixa de lápis de cor 

1 tubo de cola pequeno 

(relacionado a estratégia, concentração e raciocínio lógico, dentro da faixa 

3 classificadores padronizados (adquiridos na escola) 

1 agenda escolar padrão (adquirida na escola) 

1 garrafinha individual (para beber água) 

1 caderno de desenho (folhas lisas – tamanho A-4) para pesquisa

revistas de palavras cruzadas (tipo passatempo) adequadas à faixa etária

revistas em quadrinhos (Gibi) 

: Os livros e cadernos deverão ser entregues forrados com a etiqueta de identificação na 

2014 

(azul, vermelho e amarelo) com 50 folhas 

estojo completo (2 lápis n° 2, apontador com depósito, canetas azul e vermelha, 

(relacionado a estratégia, concentração e raciocínio lógico, dentro da faixa 

4) para pesquisa 

revistas de palavras cruzadas (tipo passatempo) adequadas à faixa etária 

etiqueta de identificação na 
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1. Língua Portuguesa
 

• Linguagens – Nova edição (novo acordo ortográfico atualizado) 5º ano (consumível)
Autores: William Roberto Cereja 
Ed. Atual – Consumível

 
• Uma gramática (sugestão

- Gramática – Texto, Reflexão e Uso (Volume único)
Autores: William Roberto Cereja 
Atual Editora 

 
• Um Mini Dicionário 

- Mini dicionário Luft 
- Mini dicionário Silveira Bueno 
- Saraiva Jovem – dicionário da Língua Portuguesa
- Editora conforme a nova ortografia e de acordo com o VOLP

 
2. Língua Inglesa 
 

SEEK and FIND 5  
Ed. Macmillan 
Obs: O CD Rom para instalação em computador é opcional. 

 
3. Literatura (obrigatórios)
 

A lista de livros de literatura de uso individual e obrigatório será 
disponibilizada posteriormente.
 

→Ciranda de livros (Escolher dois livros)
• Olho no Lanche! Autora: Isabel Vieira 
• Desprezados F.C. (Coleção Jabuti) 
• Planeta Corpo – Antonio Benedetto 
• O Segredo da Plataforma 13 
• As Peripécias do Menino Experimental 
• A Chave do Tamanho 
• Um Cão Cheio de Ideias 
• A menina que Inventou o Branco Invisíve
• Judy Hoody – Independência 
• Olhando para Dentro 
• Quem tem medo de Pesadelos 
• O menino que não teve medo do medo 
• Só meu – Mário Quitana 
• Quando as Montanhas Conversam 
• Era uma vez Dom Quixote 

Aguilar – Ed. Global.
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Língua Portuguesa 

Nova edição (novo acordo ortográfico atualizado) 5º ano (consumível)
Autores: William Roberto Cereja – Thereza Cochar Magalhães  

Consumível – (4ª série – 5° Ano) 

sugestão) 
Texto, Reflexão e Uso (Volume único) 

Autores: William Roberto Cereja – Thereza Cochar Magalhães

Mini Dicionário – Escolhe uma das sugestões a seguir: 
dicionário Luft – Ed. Ática 

Mini dicionário Silveira Bueno – Ed. FTD 
dicionário da Língua Portuguesa. 

conforme a nova ortografia e de acordo com o VOLP 

  – Lucy Crichton / Ceres Lobeto / Luciana Renda B. 

Obs: O CD Rom para instalação em computador é opcional. A escola não usará.

(obrigatórios) 

A lista de livros de literatura de uso individual e obrigatório será 
disponibilizada posteriormente. 

a de livros (Escolher dois livros) 
Olho no Lanche! Autora: Isabel Vieira – Atual Editora 
Desprezados F.C. (Coleção Jabuti) – Júlio Emílio Braz – Editora Saraiva

Antonio Benedetto – Editora Globo 
O Segredo da Plataforma 13 – Eva Ibbotson – Editora Rococo
As Peripécias do Menino Experimental –Adriano Bitarães Netto 
A Chave do Tamanho – Monteiro Lobato – Editora Globo 
Um Cão Cheio de Ideias – Tereza Malcher Campitelle – Editora Paulinas
A menina que Inventou o Branco Invisível – José Carlos Aragão 

Independência – Megan McDanald 
para Dentro – Alina Perlman – Editora Saraiva 

Quem tem medo de Pesadelos – Lídia Savana – Atual Editora 
O menino que não teve medo do medo – Inácio de Loyola Brandão 

Mário Quitana – Global Editora 
Quando as Montanhas Conversam – Gloria Kirinus – Edições Paulinas
Era uma vez Dom Quixote – Miguel de Cervante – Adaptação de Agustin Sanchez 

Ed. Global. 

LISTA DE LIVROS DO 5º ANO  
 2014 

Nova edição (novo acordo ortográfico atualizado) 5º ano (consumível) 
 

Thereza Cochar Magalhães 

 

/ Luciana Renda B. de Melo  

A escola não usará. 

A lista de livros de literatura de uso individual e obrigatório será 

Editora Saraiva 

ditora Rococo 
Adriano Bitarães Netto – Edições Paulinas 

Editora Paulinas 
José Carlos Aragão – Editora Paulinas 

 
Brandão – Global Editora 

Edições Paulinas 
Adaptação de Agustin Sanchez 
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4. Matemática 
 

• Projeto APIS – 5º Ano
Autor: Luís Roberto Dante
Editora Ática 

 
5. Módulos adquiridos na escola por semestre
 
 

MATERIAL INDIVIDUAL D

 
 

• 1 mídia gravável DVD
• 2 cadernos pequenos
• 1 caderno grande com
• 15 folhas de papel mil
• 1 classificador branco transparente com elástico.
• 1 par de esquadros 
• 1 transferidor de 180º
• 1 régua de 20 cm 
• 1 caixa de lápis de cor (12 cores)
• 1 caixa de hidrocor (12 cores)
• 1 cola bastão 
• 1 tesoura sem ponta
• 1 estojo com: 2 canetas azuis e 2 vermelhas, 1 borracha macia, 1 apontador com 

depósito e 2 lápis ou grafite.
• 1 caderno de desenho (em espiral) grande
• 1 tubo de cola em bastão
• 1 agenda escolar padrão (
• 2 monoblocos 
• 3 classificadores padronizados (

e um fichário. 
• 1 garrafinha individual (para beber água)
• 1 jogo (relacionado a estratégia, concentração e raciocínio lógico, dentro da faixa 

etária da criança) 
• 1 caderno de desenho grande
• 1 calculadora simples.

 
 
OBS.: Os livros deverão ser 

demais materiais deverão ter o nome e a série do aluno.
 
 

Escola Pequenópolis 
es da Cunha, 73 – Graça 

5º Ano 
Luís Roberto Dante 

Módulos adquiridos na escola por semestre. 

MATERIAL INDIVIDUAL D O 5º ANO
2014 

ídia gravável DVD 
pequenos de capa dura (1 azul e 1 amarelo) 

com capa dura (vermelho) 
15 folhas de papel milimetrado – formato A-4 
1 classificador branco transparente com elástico. 

 
1 transferidor de 180º 

1 caixa de lápis de cor (12 cores) 
1 caixa de hidrocor (12 cores) 

1 tesoura sem ponta 
estojo com: 2 canetas azuis e 2 vermelhas, 1 borracha macia, 1 apontador com 

depósito e 2 lápis ou grafite. 
1 caderno de desenho (em espiral) grande 
1 tubo de cola em bastão 
1 agenda escolar padrão (adquirida na escola) 

classificadores padronizados (adquirido na escola) ou 2 classificadores padronizados 

1 garrafinha individual (para beber água) 
(relacionado a estratégia, concentração e raciocínio lógico, dentro da faixa 

caderno de desenho grande 
1 calculadora simples. 

deverão ser forrados com uma etiqueta de identificação na capa.
demais materiais deverão ter o nome e a série do aluno. 

5º ANO 

estojo com: 2 canetas azuis e 2 vermelhas, 1 borracha macia, 1 apontador com 

) ou 2 classificadores padronizados 

(relacionado a estratégia, concentração e raciocínio lógico, dentro da faixa 

etiqueta de identificação na capa. Os 


