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MATERIAIS:

DIARIAMENTE, ENVIAR UMA MOCHILA COM:
02 trocas de roupa,1 calçado, 03 fraldas, 01 toalha de banho, 1 pomada para assadura, 
saco para roupa suja, pacote de lenço umedecido.

IMPORTANTE: 
O uso do uniforme, segundo o Regimento Escolar do Colégio, é obrigatório, sendo: 
camiseta, short, bermuda (masculina e feminina), calça de tactel, calça bailarina, 
saia-short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de chinelo/sandália ou 
tamanco e jeans (calça e bermuda). O uso da saia-short será permitido somente até o 
5º ano.

OBSERVAÇÕES: 
Todo o material deverá ser identificado com o nome da criança, assim como os 
agasalhos, uniformes, trocas de roupas, mochilas e lancheiras. Por gentileza, respeite 
as cores solicitadas.

REUNIÃO DE PAIS E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 25/01/2019 (sexta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 28/01/2019 (segunda-feira)
Período da manhã: 7h30 às 11h30 | Período da tarde:  13h30 às 17h30

» 02 blocos de folhas coloridas (A3)

» 01 caixa de giz de cera (12 cores - grande)

» 01 Esponja de banho para atividades de Artes 

(ex: bichinhos, formas)

» 01 caixa de cola colorida

» 01 caixa de tinta plástica com glitter

» 01 pacote de sulfite A3 (75g/m2)

» 01 camiseta tamanho 16

» 03 fotos (3x4) da criança

» 01 foto (10x15) da criança corpo inteiro

» 01 foto (10x15) da criança com a família

» 01 foto (10x15) da criança com a mãe

» 01 foto (10x15) da criança com o pai

» 01 jogo de canetinha hidrocor pontagrossa

» 01 pincel escolar (nº20)

» 03 blocos com 50 folhas duras brancas (A3) 

gramatura 150 gm²

» 02 cartolinas brancas

» 02 revistas para recorte (em bom estado)

» 02 tubos de cola branca grande

» 03 folhas de papel cartão (vermelho/azul/

amarelo)

» 05 refis de cola quente

» 03 guaches grandes 250 ml (vermelho/amarelo/

azul claro)

» 04 trilhos (de plástico) para pastas

» 02 potes de massa de modelar de amido

» 01 livro de história infantil

» 01 garrafa (squeeze) para água ou copinho com 

bico (uso pessoal do aluno, etiquetada e com nome)

» 02 metros de TNT vermelho

» 02 metros de TNT azul

» 02 folhas de EVA branco

» 02 folhas de EVA azul

» 02 folhas de EVA vermelho

» 01 cara pintada (lápis)

» 01 lixa

» 01 rolinho para pintura

» 01 pacote de algodão

» 01 pacote de bexigas para atividades de 

Psicomotricidade (cores sortidas)

» 01 forminha para massinha

» 02 frascos de álcool gel 

» 01 fitilho

» 01 toalha para lanche (tecido)

» 01 folha de papel celofane colorido

» 01 caneta para retroprojetor preta

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019

MATERNAL



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019

INFANTIL I
MATERIAIS:

DIARIAMENTE, ENVIAR UMA MOCHILA COM:
02 trocas de roupa, 03 fraldas, 01 toalha de banho, 1 pomada para assadura, saco para 
roupa suja, pacote de lenço umedecido.

IMPORTANTE: 
O uso do uniforme, segundo o Regimento Escolar do Colégio é obrigatório, sendo: 
camiseta, short, bermuda (masculina e feminina), calça de tactel, calça bailarina, saia-
short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de chinelo ou tamanco e 
jeans (calça e bermuda). O uso da saia-short será permitido somente até o 5º ano.

OBSERVAÇÕES: 
Todo o material deverá ser identificado com o nome da criança, assim como os 
agasalhos, uniformes, trocas de roupas,mochilas e lancheiras. Por gentileza, respeite 
as cores solicitadas.

REUNIÃO DE PAIS E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 25/01/2019 (sexta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 28/01/2019 (segunda-feira)
Período da manhã: 7h30 às 11h30 | Período da tarde:  13h30 às 17h30

» 01 bloco de folhas coloridas
» 01 bloco de folhas coloridas A3
» 01 caixa de gizão de cera (12 cores)
» 01 caixa de lápis de cor (gigante) com 12 cores e 
com apontador 
» 01 caixa de tinta dimensional com glitter 
» 01 caixa de cola colorida
» 01 caixa de tinta plástica com glitter
» 01 pacote de sulfite A4 (75g/m2)
» 01 avental de plástico para arte
» 01 esponja porosa para aula de Arte
» 01 foto 10x15 da criança com a família
» 01 foto 10x15 da criança de corpo inteiro
» 01 foto 10x15 da criança com a mãe 
» 01 foto 10x15 da criança com o pai
» 01 jogo de canetinha hidrocor ponta grossa  
» 01 pacote de lantejoulas (gigantes) coloridas
» 01 pacote de palito de sorvete (colorido)
» 01 pincel escolar (nº 20)
» 01 toalha de tecido para lanche 
» 03 blocos de A3 com 50 folhas gramatura 150gm²
» 04 cartolinas brancas
» 02 revistas para recorte (em bom estado)
» 02 tubos de cola branca grande
» 03 fotos 3x4 da criança
» 06 potes de massa de modelar de amido 

» 02 livros de história infantil
» 01 garrafa (squeeze) ou copo com bico para água 
(uso pessoal do aluno, etiquetada e com nome) 
» 02 folhas de EVA (40x60 cm) vermelho 
» 02 folhas de EVA (40x60 cm) azul
» 02 folhas de EVA (40x60 cm) amarelo
» 02 folhas de papel fantasia
» 01 folha de papel celofane colorido
» Cara pintada - lápis
» 03 folhas de papel cartão (vermelho/azul royal/
amarelo)
» 01 rolinho para tinta
» 03 forminhas para massinha
» 01 pacote de bexiga ( atividades de 
psicomotricidade)
» 02 frascos pequeno de álcool gel para uso 
individual 
» 01 tesoura para massa de modelar
» 01 caneta para retroprojetor preto (ponta grossa)
» 03 guaches 250ml ( azul/amarelo/vermelho)
» 02 folhas de papel crepom (cores variadas)
» 02 metros de TNT amarelo
» 02 metros de TNT azul
» 02 tubos de cola fria líquida transparente
» 02 caixas de fósforo



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019

INFANTIL II 
MATERIAIS:

LIVRO DIDÁTICO: 
Buriti Mirim, Educação Infantil - Nº 1, Edição reformulada - Editora Moderna

IMPORTANTE: 
O uso do uniforme, segundo o Regimento Escolar do Colégios, é obrigatório, sendo: 
camiseta, short, bermuda (masculina e feminina), calça de tactel, calça bailarina, saia-
short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de chinelo ou tamanco e 
jeans (calça e bermuda). O uso da saia-short será permitido somente até o 5º ano.

OBSERVAÇÕES: 
Todo o material deverá ser identificado com o nome da criança, assim como os 
agasalhos, uniformes trocas de roupas,mochilas e lancheiras. Por gentileza, respeite as 
cores solicitadas. Todas as fotos deverão ser enviadas no início do ano.

REUNIÃO DE PAIS E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 25/01/2019 (sexta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 28/01/2019 (segunda-feira)
Período da manhã: 7h30 às 11h30 | Período da tarde:  13h30 às 17h30

» 01 apontador (jumbo)
» 01 barbante colorido
» 01 bloco de folhas coloridas (30 folhas)
235x325 mm/20gr/m2   
» 01 caixa de tinta plástica colorida
» 01 caixa de giz de cera (grande) 
» 01 caixa de lápis de cor  jumbo com 12 cores 
» 01 avental  para as aulas de Arte
» 01 cartolina branca
» 03 fitas adesivas coloridos ( cores variadas)
» 02 fitilhos coloridos (cores variadas)
» 01 folha de lixa
» 02 metros de TNT preto
» 02 metros de TNT marrom
» 01 jogo de caneta hidrocor jumbo com 12 cores 
» 01 pasta polionda (verde) com elástico (pasta fina)
» 01 pincel triangular série 230 nº 16 
» 02 revistas para recorte   
» 01 tesoura pequena com mola, sem ponta, com o 
nome gravado 
» 01 tesoura para massinha
» 02  pacotes de folhas de sulfite branca
» 02 livros de histórias infantis 
» 02 pacotes de lantejoulas grandes (nº 10 ou 12) 
vermelho e amarelo
» 02 tubos de cola dimensional
» 02 tubos de cola grande

» 03 fotos 3x4 da criança
» 01 foto da criança com a mãe
» 01 foto da criança com o pai
» 02 fotos 10x15 da criança com a família
» 08 potes de massa de modelar (150 gramas – 
cores variadas) 02 por bimestre
» 01 estojo com 2 divisões
» 02 frascos de álcool gel para uso individual
» 01 garrafa (squeeze) para água (uso pessoal do 
aluno, etiquetada e com nome) 
» 01 fita adesiva larga
» 01 fita d’água
» Cara pintada - lápis
» 03 potes de tinta guache 250ml ( rosa / laranja / 
verde)
» 01 caneta para retroprojetor preta
» 01 pacote de canudo (para atividade de 
coordenação motora)
» 01 tubo de cola de silicone (cola fria)
» 01 pacote de algodão
» 03 folhas de EVA (amarelo/ branco / marrom)
» 03 forminhas de massa de modelar
» 01 folha de EVA fantasia
» 01 folha de EVA Glitter
» 10 metros de elástico de 2cm



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019

INFANTIL III 
MATERIAIS:

LIVRO DIDÁTICO: 
Buriti Mirim, Educação Infantil - Nº 2, Edição reformulada - Editora Moderna

ENSINO RELIGIOSO: 
Coleção: Crescer com Alegria e Fé. Educação Infantil – Vol. 1 - Editora FTD
Autores: Glair Arruda e Ednilce Duran

IMPORTANTE: 
O uso do uniforme, segundo o Regimento Escolar do Colégio, é obrigatório, sendo: 
camiseta, short, bermuda (masculina e feminina), calça de tactel, calça bailarina, saia-
short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de chinelo ou tamanco e 
jeans. O uso da saia-short será permitido somente até o 5º ano.

OBSERVAÇÕES: 
Todo material deverá ser identificado com o nome da criança, assim como os 
agasalhos, uniformes, trocas de roupas,mochilas e lancheiras. Por gentileza, respeite 
as cores solicitadas. 

REUNIÃO DE PAIS E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 25/01/2019 (sexta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 28/01/2019 (segunda-feira)
Período da manhã: 7h30 às 11h30 | Período da tarde:  13h30 às 17h30

» 01 caixa de lápis de cor com 12 cores (jumbo)
» 01 caixa de lápis de cor com 24 cores triangular
» 02 apontadores duplos com reservatório para 
lápis jumbo e lápis fino
» 10 metros de fita de cetim 2 cm de largura
» 01 folha de EVA fantasia (40x60) -Trabalhos de 
Arte
» 02 metros de TNT lilás
» 02 metros de TNT estampado
» 01 Jogo de caneta hidrocor 12 cores
» 01 pasta polionda (transparente) sem alça com 
elástico para tarefas (pasta fina)
» 01 pincel triangular (nº12)
» 01 tesoura escolar pequena com mola
» 03 livros de histórias infantils
» 02 tubos de tinta dimensional (prata/dourada)
» 02 fotos 3x4 da criança (Indispensável)
» 02 pacotes de lantejoulas grandes (nº 10 ou nº 12)
» 02 folhas de papel fantasia (desenhos grandes)
» 01 pacote de folhas de sulfite colorido
» 01 caneta de retroprojetor
»  01 camiseta P adulto para as aulas de Arte
» 01 folha de EVA laranja
» 01 folha de EVA gliter vermelho

» 01 folha de papel crepom 
» 01 tesoura de massinha
» 01 bloco colorido A4
» 01 pacote de bexigas
» 02 rolos de fita d’água
» 02 colas frias de silicone líquido transparente 
(pequeno)
» 01 pacote de papel origame
» 01 pacote de folha de sulfite branco
» 01 folha de EVA verde claro
» 01 folha de EVA rosa
» 04 borrachas brancas simples
» 04 lápis pretos 2B triangular
» 03 colas de 30g
» 06 potes de massa de modelar 150 gramas
» 01 estojo com 2 divisões
» 01 frasco grande de álcool gel
» 01 metro de papel contact (crachás)

» 02 tubos de cola glitter



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019

INFANTIL IV 
MATERIAIS:

LIVRO DIDÁTICO: 
Buriti Mirim, Educação Infantil - Nº 3, Edição reformulada - Editora Moderna

ENSINO RELIGIOSO: 
Coleção: Crescer com Alegria e Fé. Educação Infantil – Vol. 2 - Editora FTD
Autores: Glair Arruda e Ednilce Duran

IMPORTANTE: 
O uso do uniforme, segundo o Regimento Escolar do Colégio, é obrigatório, sendo: 
camiseta, short, bermuda (masculina e feminina), calça de tactel, calça bailarina, saia-
short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de chinelo ou tamanco e 
jeans. O uso da saia-short será permitido somente até o 5º ano.

OBSERVAÇÃO: 
Todo o material deverá ser identificado com o nome da criança, assim como os 
agasalhos, uniformes, trocas de roupas,mochilas e lancheiras.

REUNIÃO DE PAIS E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 25/01/2019 (sexta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 28/01/2019 (segunda-feira)
Período da manhã: 7h30 às 11h30 | Período da tarde:  13h30 às 17h30

» 01 bloco colorido 235 x 325 mm / 20gr/m2
» 01 caderno de pauta verde capa dura (40 folhas 
– 190m x 248m)
» 01 caderno quadriculado capa dura (1x1 cm)
» 01 cartolina branca (Trabalhos de Arte)
» 01 pacote de papel origami
» 01 jogo de canetinha hidrocor com 12 cores
» 01 pacote de lantejoula grande (nº 10 ou nº 12)
» 01 pacote de sulfite A4 colorido (75g/m2)
» 01 pasta polionda azul (2 cm) sem alça
» 01 talagarça 30cmx30cm (grossa)
» 01 agulha grossa sem ponta (n° 14)
» 01 tesoura sem ponta com nome
» 02 apontadores com depósito grande
» 02 caixas de lápis de cor (24 cores)
» 01 foto 3x4 da criança
» 02 tubos de cola branca 90gr
» 04 borrachas brancas
» 06 potes de massa de modelar de amido (150 
gramas - cores variadas)
» 06 lápis pretos (nº 2)
» 10 metros de fita de cetim fina
» 01 caneta para retroprojetor
» 01 fita adesiva colorida

» 01 estojo com 3 divisões
» 01 frasco grande de álcool gel
» 02 folhas de EVA glitter prata e dourada para 
trabalhos de Artes
» 02 rolos de fita d’água
» 01 novelo de lã ( cores sortidas)
» 01 pct de bexigas nº 8 (cores sortidas)
» 01 cola bastão pequena
» 02 livros de histórias infantis
» 03 folhas de EVA lisa de cores preto, branco e azul
» 02 metros de TNT azul claro
» 02 metros de TNT azul escuro
» 02 metros de TNT branco
» 01 papel crepom azul
» 02 colas frias de silicone líquida transparente 
(pequenas)
» 01 lastex branco



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019

1º ANO FUNDAMENTAL
MATERIAIS:

LIVROS DIDÁTICOS:
Matemática:  Buriti Plus - 1º ano – vol. 1
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna.
1ª Edição / De acordo com a BNCC

Inglês: Kids´  Web - volume 1
Autor: Ana Lúcia Militello
Editora: Richmond

Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé – volume 1
Autores : Ednilce Duran e Glair Arruda
Editora FTD - Nova Edição

LIVROS PARADIDÁTICOS: 
1º semestre: Se Criança Governasse o Mundo
Autor: Marcelo Xavier, Editora Formato, 7ª Edição

2º semestre: Não Confunda
Autora: Eva Furnari, Editora Moderna

IMPORTANTE: 
O uso do uniforme, segundo o Regimento Escolar do Colégio, é obrigatório, sendo: camiseta, 
short, bermuda (masculina e feminina), calça de tactel, calça bailarina, saia-short e/ou 
abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de chinelo ou tamanco e jeans. O uso da 
saia-short será permitido somente até o 5º ano.

» 04 apontadores (com reserva)
» 01 caderno de caligrafia (pequeno- Capa dura) 
Formato 200mm x 140 mm
» 01 caderno de linguagem (pequeno - capa dura) 
200mm x 140 mm
» 02 cadernos de pauta verde ou azul (grande - 
capa dura) 187mm x 245mm
» 01 caderno quadriculado 1cm x 1cm (grande - 
capa dura)
» 01 caderno de desenho (para pesquisa-Capa 
dura - pequeno)
» 02 caixas de lápis de cor (24 cores)
» 01 pacote de sulfite colorido (meninas: amarelo , 
meninos: verde)
» 01 pasta transparente com elástico (para tarefa)
» 01 tela para pintura 25cm x 25cm (painel)
» 01 tesoura sem ponta (com nome)
» 02 pastas com trilho (qualquer cor)
» 06 borrachas brancas
» 02 folhas de EVA (30x40 cm) preto e branco 
(Trabalhos de Arte)
» 01 folha de EVA (com glitter liso – qualquer cor)
» 01 tubo grande de cola escolar
» 01 pote de massinha de modelar 
» 03 rolos de papel crepom ( laranja,roxo e vermelho )
» 12 lápis pretos

» 1 jogo de canetinha hidrocor ( 12 cores)
» 01 metro de TNT preto para os meninos e branco 
para as meninas
» 01 rolo de fita (18mm x 50m) de papel à base 
d’água
» 01 Rolo de fita adesiva transparente (larga)
» 01 bloco sem pauta 150g/m (formato: 
297mmx420mm 20 folhas)
» 02 livros de histórias Infantis
» 01 bloco colorido (30 folhas – 235 x 325 mm/ 
20gr/ m²)
» 01 pacote de palito de sorvete
» 01 tubo de cola glitter (qualquer cor)
» 01 pincel chato nº10 (para as meninas)
» 01 rolinho de pintura (para os meninos)
» 01 caneta de marcador permanente (cor preta)
» 02 refis de cola quente transparente (fino)
» 01 rolo de fitilho
» 01 pacote de bexigas
» 01 revista para recorte
» 01 estojo com zíper
» 01 frasco de álcool gel para uso individual
» 01 garrafa (squeeze) para água (uso pessoal do 
aluno, etiquetada e com nome)



OBSERVAÇÃO: 
Todo o material deverá ser identificado com o nome do (a) aluno (a), assim como os agasalhos 
e uniformes.

REUNIÃO DE PAIS E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 24/01/2019 (quinta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h 
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 25/01/2019 (sexta-feira)
Período da manhã: 7h10 às 11h30 | Período da tarde: 13h10 às 17h30
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2º ANO FUNDAMENTAL
MATERIAIS:

LIVROS DIDÁTICOS: 
Português: Linguagens - 2º ano – Reformulado (nova ortografia) – 6ª Edição
Autores: William  Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães - Editora: Atual

Matemática: Buriti  Plus -2º  ano - vol. 2
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
1ª Edição / De acordo com a BNCC

Inglês: Kids´ Web - volume 2, Autora: Ana Lúcia Militello, Editora: Richmond

História: Buriti Plus - 2º ano  Volume 2
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
1ª Edição / De acordo com a BNCC

Geografia: Buriti Plus - 2º ano Volume 2
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
1ª Edição / De acordo com a BNCC

Ciências: Buriti Plus - 2º ano - Volume 2
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
1ª Edição / De acordo com a BNCC

Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé – volume 2
Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda
Editora FTD - Nova Edição

» 01 caderno brochura quadriculado (1x 1 cm)  para 
Matemática - classe e tarefa
» 02 cadernos de linguagem (48 folhas) 
(Português/classe /tarefa e Ensino Religioso)
» 01 caderno de desenho grande com margem
» 01 livro da coleção Zigue- Zague Caligrafia – 
volume 2 - Editora Scipione
Obs: Todos os cadernos pedidos acima deverão ser 
de capa dura (23 pautas - 190 mm x 248 mm)
» 01 apontador (pequeno) com reservatório (uso 
pessoal)
» 01 caixa de lápis de cor (24 cores)
» 01 jogo de canetinha hidrocor (12 cores)
» 01 bloco de folhas pautadas
» 01 pacote de sulfite A4 branco (75 g/m2) 
» 01 pasta (plástica) com elástico para tarefa
» 01 pasta  com 10 plásticos para arquivar as 
avaliações
» 01 tesoura sem ponta (com o nome gravado)
» 02 borrachas macias (uso pessoal)
» 02 folhas de papel fantasia (Trabalhos de Arte)
» 01 bloco colorido (30 folhas - 235 x 325 mm/ 20 
gr/m2)

» 02 tubos de cola em bastão
» 01 rolo de fita (18 mm x 50 m) de papel à base 
d’água
» 03 rolos de papel crepom ( verde,azul e vermelho
» 01 metro de TNT azul escuro para os meninos e 
vermelho para as meninas
» 03 folhas de EVA (40x60 cm) - laranja, amarelo e 
vermelho
» 06 lápis pretos nº 01 (uso pessoal)
» 02 gibis
» 01 tela para pintura 25 cm x 25 cm (painel)
» 01 folha de EVA (40x60cm) com glitter liso ( 
qualquer cor)
» 01 pote de tinta guache grande (qualquer cor)
» 01 pincel n° 06
» 01 pacotinho de lantejoulas (painel)
» 01 pacotinho de glitter (qualquer cor)
» 01 estojo
» 01 frasco de álcool gel tamanho pequeno  para 
uso individual (manter na mochila)
» 01 garrafa (squeeze) para água (uso pessoal do 
aluno, etiquetada e com nome)
» 01 pote pequeno de massa para modelar



MINIDICIONÁRIO: (nova ortografia)
Aurélio, ou Soares Amora (Editora Saraiva), ou
Silveira Bueno , ou o que já possui

LIVROS PARADIDÁTICOS:
1° bimestre
Se essa Rua Fosse Minha
Autor: Eduardo Amos
Editora: Moderna 2ª Edição

2° bimestre
Nosso Amigo Ventinho
Autora: Ruth Rocha
Editora: Salamandra

Férias
As férias da Bruxa Onilda
Autores: Roser Capdevila e Enric Larreula
Editora Scipione

3°  bimestre
Menina Bonita do Laço de Fita 
Autora: Ana Maria Machado
Editora: Ática

4 ° bimestre
A Verdadeira História dos Três Porquinhos!
Autor: Jon Scieszka – Tradução Pedro Maia
Editora: Companhia das Letrinhas

IMPORTANTE: 
O uso do uniforme, segundo o Regimento Escolar do Colégio, é obrigatório, sendo: 
camiseta, short, bermuda (masculina e feminina), calça de tactel, calça bailarina, saia-
short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de chinelo ou tamanco e 
jeans. O uso da saia-short será permitido somente até o 5º ano.

OBSERVAÇÃO: 
Todo o material deverá ser identificado com o nome do (a) aluno (a), assim como os 
agasalhos e uniformes.

REUNIÃO DE PAIS E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 24/01/2019 (quinta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h 
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 25/01/2019 (sexta-feira)
Período da manhã: 7h10 às 11h30 | Período da tarde: 13h10 às 17h30



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019

3º ANO FUNDAMENTAL
MATERIAIS:

LIVROS DIDÁTICOS: 
Português: Linguagens - 3º ano - Reformulado (nova ortografia) – 6ª Edição
Autores: William  Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães - Editora: Atual

Matemática: Buriti  Plus  - 3º ano – vol. 3
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
1ª Edição / De acordo com a BNCC

Inglês: Kids´Web - volume 3
Autora: Ana Lúcia Militello - Editora: Richmond

História: Buriti  Plus - 3º ano – vol. 3 
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
1ª Edição / De acordo com a BNCC

Geografia: Buriti  Plus - 3º ano – vol. 3 
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
1ª Edição / De acordo com a BNCC

Ensino Religioso 
Crescer com Alegria e Fé – volume 3
Autores : Ednilce  Duran e  Glair  Arruda
Editora FTD - Nova Edição 

Ciências: Buriti Plus - 3º ano – vol. 3
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
1ª Edição / De acordo com a BNCC

» 01 Caderno brochura capa dura grande (96 
folhas) (Ciências, História, Geografia e Ensino 
Religioso
» 01 caderno brochura capa dura - 48 folhas - 
Português (classe e tarefa)
» 01 caderno brochura capa dura - 48 folhas - 
Matemática (classe e tarefa)
» 01 caderno de desenho grande para Arte (capa 
dura – 96 folhas ou 60 folhas - com margem)
» 01 bloco colorido (30 folhas - 235 x 325 mm/ 
20gr/m2)
» 01 bloco pautado (de fichário)
» 01 apontador
» 01 caixa de lápis de cor (12 cores)
» 01 jogo de canetinha hidrocor (12 cores)
» 01 pacote de sulfite A4 (branco -75 g/m2)
» 20 plásticos grossos
» 01 régua de 30 cm
» 01 revista em bom estado para pesquisa
» 01 tesoura com ponta arredondada (com o nome 
gravado)
» 01 caixa de cola colorida

» 02 cartolinas dupla face (amarelo e branco)
» 04 colas em bastão
» 01 rolo de fita (18 mm x 50m) de papel à base 
d’água
» 03 folhas de EVA (40x60 cm) (Vermelho, salmão e 
um decorado) (Trabalhos de Arte)
» 01 caixa de pintura a dedo  com glitter   ( 6 
unidades)
» 01 rolo de fitilho (qualquer cor)
» 01 bloco colorido (fantasia)
» 04 borrachas
» 06 lápis pretos nº 02
» 01 livro de história infantil
» 02 gibis
» 01 estojo
» 01 frasco de álcool gel para uso individual ( 
manter na mochila)
» 01 garrafa (squeeze) para água (uso pessoal do 
aluno, etiquetada e com nome)
» 01 Pasta azul com 20  plásticos 
» 01 Pasta de elástico para tarefa 
» 01 Bloco de Canson (branco) A4



MINIDICIONÁRIO: (nova ortografia)
Aurélio, ou Soares Amora (Editora Saraiva), ou
Silveira Bueno , ou o que já possui

LIVROS PARADIDÁTICOS: 
1º Bimestre:
O Livro das Combinações: quando um país joga junto
Autor: Mario Rui Feliciani
Editora: Scipione

2º Bimestre:
O menino Maluquinho
Autor: Ziraldo
Editora: Melhoramentos

Leitura de Férias e 3º Bimestre:
Livro de histórias
Autores: Georgie  Adams
Editora: Companhia das Letrinhas

4º Bimestre:
A semente do Nicolau: Um conto de Natal
Autor: Chico Alencar
Editora: Moderna

IMPORTANTE: 
O uso do uniforme, segundo o Regimento Escolar do Colégio, é obrigatório, sendo: 
camiseta, short, bermuda (masculina e feminina), calça de tactel, calça bailarina, saia-
short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de chinelo ou tamanco e 
jeans. O uso da saia-short será permitido somente até o 5º ano.

OBSERVAÇÃO: 
Todo o material deverá ser identificado com o nome do (a) aluno (a), assim como os 
agasalhos e uniformes.

REUNIÃO DE PAIS E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 24/01/2019 (quinta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h 
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 25/01/2019 (sexta-feira)
Período da manhã: 7h10 às 11h30 | Período da tarde: 13h10 às 17h30



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019

4º ANO FUNDAMENTAL
MATERIAIS:

MINIDICIONÁRIO: (nova ortografia) Aurélio, ou Soares Amora (Editora Saraiva), ou 
Silveira Bueno, ou o que já possui (com nome)

IMPORTANTE: Não será permitido trazer para o Colégio: corretivo e estilete

LIVROS DIDÁTICOS:
Português: Linguagens – 4º ano 
Reformulado (nova ortografia) – 6ª Edição
Autores: William  Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães - Editora: Atual

Matemática: Buriti Plus- 4º ano – vol. 4
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
1ª Edição - De acordo com a BNCC

Ensino Religioso 
Crescer com Alegria e Fé – vol. 4 - Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda
Editora FTD - Nova Edição

Inglês: Kids´ Web - volume 4
Autora: Ana Lucia Militello - Editora: Richmond

Ciências: Buriti Plus- 4º ano - vol. 4
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
1ª Edição - De acordo com a BNCC

História: Buriti Plus- 4º ano - vol. 4
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
1ª Edição - De acordo com a BNCC

Geografia: Buriti Plus- 4º ano - vol. 4
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
1ª Edição - De acordo com a BNCC

» 01 Caderno brochura capa dura grande 96 
folhas (Ciências, História, Geografia e Ensino 
Religioso
» 01 caderno brochura capa dura - 48 folhas - 
Português (classe e tarefa)
» 01 caderno brochura capa dura - 48 folhas - 
Matemática (classe e tarefa)
» 01 apontador
» 01 caderno de desenho com margem para Arte - 
48 folhas
» 01 bloco colorido com 30 folhas (235 x 235 mm)
» 01 borracha macia
» 01 caixa de lápis de cor (24 cores)
» 01 caixa de canetinha hidrocor com (12 cores)
» 02 tintas acrílicas (cores diferenciadas)
» 01 cola líquida
» 01 tela 25x25
» 01 pincel nº06 (macio)

» 01 pincel nº02 (macio)
» 02 canetas marca-texto (Amarelo)
» 01 pacote de papel sulfite A4 branco (210 x 297 - 
75g/m2)
» 01 bloco pautado
» 01 pasta vermelha com 20 plásticos
» 01 pasta com elástico simples para tarefa
» 01 régua (30 cm)
» 01 tesoura sem ponta (com nome)
» 03 folhas de EVA (40 x 60 – Com glitter, vermelho 
e amarelo para trabalhos de Arte)
» 02 gibis novos 
» 03 canetas (azul, vermelha, preta)
» 03 lápis pretos nº 02
» 10 plásticos grossos soltos A 4
» 02 colas em bastão (grandes)
» 01 garrafa (squeeze) para água (uso pessoal do 
aluno, etiquetada e com nome)



LIVROS PARADIDÁTICOS: 
1º Bimestre:
Carta à Prefeita
Autor: Fernando Carraro
Editora: FTD - 1ª Edição

2º Bimestre:
Fábulas de Jean de La Fontaine
Autor: Jean de La Fontaine; Adaptação Lúcia Tulchinski
Editora: Scipione

Leitura de Férias:
De Grão em Grão, o Sucesso Vem na Mão
Autora: Katie Smith Milway
Coleção: Melhoramentos

3º bimestre:
Felpo Silva
Autora: Eva Furnari
Editora: Moderna

4º bimestre:
Um Natal bem diferente
Autora: Julieta de Godoy Ladeira
Editora: Moderna

IMPORTANTE: 
O uso do uniforme, segundo o Regimento Escolar do Colégio, é obrigatório, sendo: 
camiseta, short, bermuda (masculina e feminina), calça de tactel, calça bailarina, saia-
short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de chinelo ou tamanco e 
jeans. O uso da saia-short será permitido somente até o 5º ano.

OBSERVAÇÃO: 
Todo o material deverá ser identificado com o nome do (a) aluno (a), assim como os 
agasalhos e uniformes.

REUNIÃO DE PAIS E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 24/01/2019 (quinta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h 
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 25/01/2019 (sexta-feira)
Período da manhã: 7h10 às 11h30 | Período da tarde: 13h10 às 17h30



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019

5º ANO FUNDAMENTAL
MATERIAIS:

IMPORTANTE: Não será permitido trazer para o Colégio: corretivo e estilete

LIVROS DIDÁTICOS:
Português: Linguagens - 5º ano – Reformulado (nova ortografia) – 6ª Edição
Autores: William  Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães - Editora: Atual

Matemática: Buriti Plus - 5º ano - vol. 5
Autores: Obra Coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
1ª Edição - De acordo com a BNCC

Inglês: Kids´  Web - vol. 5
Autora: Ana Lúcia Militello - Editora: Richmond

Ciências: Buriti Plus - 5º ano - vol. 5
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna.
1ª Edição - De acordo com a BNCC

História: Buriti Plus- 5º ano - vol. 5
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
1ª Edição - De acordo com a BNCC

Geografia: Buriti Plus- 5º ano - vol. 5
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
1ª Edição - De acordo com a BNCC

Ensino Religioso 
Crescer com Alegria e Fé - vol. 5
Autores : Ednilce Duran e Glair Arruda - Editora FTD - Nova Edição

MINIDICIONÁRIO: (nova ortografia)
Aurélio , ou Soares Amora (Editora Saraiva) , ou Silveira Bueno,  ou o  que já possui.

LIVROS PARADIDÁTICOS: 

» 01 caderno brochurão - 48 folhas - Português
» 01 caderno brochurão - 48 folhas - Matemática
» 01 caderno brochurão - 96 folhas - Ciências / 
Ensino Religioso/ História/ Geografia
» 01 pasta vermelha tamanho ofício (Com 10 
Plásticos)
» 01 caixa de lápis de cor (24 cores)
» 01 apontador
» 01 borracha macia- 5cm
» 03 canetas (azul, vermelha, preta)
» 03 lápis pretos (nº 02)
» 02 colas em bastão (grande)
» 01 régua (30 cm)
» 01 tesoura sem ponta (com nome)
» 02 canetas marca-texto (cores diferentes)

» 01 jogo de canetinhas com 12 cores ou mais
» 01 folha de EVA com glitter (qualquer cor) - 
Trabalhos de Arte
» 03 folhas de EVA (40 x 60) - azul , vermelho  e 
Branco- Trabalhos de Arte
» 03 rolos de papel crepom (Laranja, amarelo , Pink) 
- Trabalhos de Arte
» 01 rolo de fita (18mm x 50m) de papel a base 
d’água
» 01 Pacote com 100 folhas de papel sulfite Branco
» 01 bloco pautado
» 02 gibis (novos)
» 01 garrafa (squeeze) para água (uso pessoal do 
aluno, etiquetada e com nome)



1º bimestre:
O Meu, o Seu, o Nosso - Refletindo sobre atitudes e espaços de convivência
Autora: Michele Iacocca 
Editora: Ática - 1ª edição

2º bimestre:
Judy Moody Salva o Mundo
Autora: Megan McDonald
Editora: Salamandra

3º bimestre:
O Jardim Secreto
Autora: Frances Hodgson Burnett
Adaptação. Ana Maria Machado
Editora: Spicione

4º bimestre:
Judy Moody e Chiclete Natal Superlegal
Autora: Megan McDonald
Editora: Salamandra

ALGUNS MATERIAIS ESPECÍFICOS DE ARTE PODERÃO SER 
SOLICITADOS NO DECORRER DO ANO LETIVO.

IMPORTANTE: 
O uso do uniforme, segundo o Regimento Escolar do Colégio, é obrigatório, sendo: 
camiseta, short, bermuda (masculina e feminina), calça de tactel, calça bailarina, saia-
short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de chinelo ou tamanco e 
jeans. O uso da saia-short será permitido somente até o 5º ano.

OBSERVAÇÃO: 
Todo o material deverá ser identificado com o nome do (a) aluno (a), assim como os 
agasalhos e uniformes.

REUNIÃO DE PAIS E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 24/01/2019 (quinta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h 
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 25/01/2019 (sexta-feira)
Período da manhã: 7h10 às 11h30 | Período da tarde: 13h10 às 17h30



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019

6º ANO FUNDAMENTAL
MATERIAL DIDÁTICO:
As disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia e Ciências utilizarão os 
cadernos multidisciplinares do Sistema Anglo de Ensino, contendo atividades, textos, 
tarefas de casa, integrando todas as áreas.
O aluno receberá também o livro de Inglês da Editora Oxford, o qual está incluído no 
valor do material do Sistema Anglo.
A disciplina Educação Tecnológica Robótica possui material específico, composto de 
8 fascículos trabalhados em sala de aula; 3 adesivos QR Code; 1 Cartão do aluno; 1 
Pulseira para transporte do cartão; 1 Ficha de instruções para cadastro no ZOOM360; 
do Programa Lego Zoom Education.
Os materiais relativos às Apostilas do Sistema Anglo e Educação Tecnológica 
Robótica estarão disponíveis na Loja Sagrado Store.

MATERIAIS
» Lápis preto ou lapiseira
» Caneta azul, preta e vermelha
» Apontador
» Borrachas macias
» Régua
» Cadeado para armário do aluno
» Caderno universitário para todas as disciplinas 
ou um caderno de 96 folhas para cada disciplina
» 01 garrafa (squeeze) para água (uso pessoal do 
aluno, etiquetada e com nome)
Não recomendamos o uso do fichário.

LÍNGUA PORTUGUESA 
» 01 bloco fichário (básico) para Redação
Trata-se de material coletivo e deve ser entregue 
à auxiliar de disciplina no primeiro dia de aula.
» Dicionário

PARADIDÁTICOS
Para o ano letivo, o aluno deverá ler, 
respectivamente, as seguintes obras da Coleção 
Vaga-lume;
1- O Caso da Borboleta Atíria
2- A Ilha Perdida
3- S.O.S  ararinha azul
4- O mistério do cinco estrelas
5- A turma da Rua Quinze
6- O escaravelho do diabo

MATEMÁTICA
» 01 jogo de esquadros
» 01 Régua
» 01 Tesoura

HISTÓRIA 
» 02 canetas marca-texto (qualquer cor)
» 01 caderno de uma matéria

INGLÊS 
» 01 dicionário - Oxford para estudantes 
brasileiros - edição atualizada (com CD).
Obs.: Será usado até o 9º ano.

PARADIDÁTICOS:
1º semestre: Pirate Treasure (by Mark Foster and 
Phillip A. Burrows).
2º semestre: Perseus (by Bill Bowler).
Coleção: Dominoes.
Nível: Starter.
Editora: Oxford.

ESPANHOL
“ESPAÑOL SIN FRONTERAS - CURSO DE LENGUA 
ESPAÑOLA” (María de los Ángeles J. García & 
Josephine Sánchez Hernández).
Editora Scipione - Volumen 1 - 6º ano.
Minidicionário: Espanhol/Português/Português/
Espanhol (com CD) / Editora:
Santillana.
Obs.: Será usado até o 9º ano.
Paradidático: Iván, el terrible.
Autoras: Délia Maria de Césaris e Telma G. C. 
Andrade.
Editora: Santillana
 
CIÊNCIAS
» 01 caderno de desenho (96 folhas) - para fazer 
relatórios do laboratório de ciências.
Material específico para o Laboratório (Prática 
Científica): Para as aulas de prática científica, 
será compulsório o uso de jaleco. Materiais de 
uso comum para essas aulas serão solicitados 
ao longo do ano, antecedendo as datas dos 
experimentos.



EDUCAÇÃO FÍSICA
Não é permitido:
» Short;
» Calça com tecidos não apropriados para atividades físicas (brim, jeans, tergal etc.).
É permitido somente o uso de tênis adequado para práticas esportivas.

IMPORTANTE: 
O uso do uniforme, segundo o Regimento Escolar do Colégio, é obrigatório, sendo: 
camiseta, short, bermuda (masculina e feminina), calça de tactel, calça bailarina, saia-
short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de chinelo ou tamanco e 
jeans. O uso da saia-short será permitido somente até o 5º ano.

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 24/01/2019 (quinta-feira)
Período da manhã: 7h10 às 12h30 | Período da tarde: 13h10 às 18h30

MATERIAIS ESPECÍFICOS DE ARTES:
» 01 caderno de desenho (grande) com margem 
milimetrada
» 01 metro de contact transparente ( o caderno 
deverá ser esncapado pelo aluno)
» 01 régua acrílica transparente 30 cm (colocar o 
nome)
» 02 lápis pretos nº 2
» 01 conjunto de lápis de cor comum - 12 cores ou 
mais
» 01 caixa de giz de cera
» 01 pasta com elástico (amarelo, verde ou 
transparente)
» 01 bloco de papel canson (tamanho A4) com, no 
mínimo, 10 folhas
» 01 bloco de papel colorido A4 90g/m2 (folhas 
finas)

» 01 cola em bastão
» 01 cola líquida 90 g
» 01 borracha macia
» 01 tesoura de ponta redonda, com nome.
» 01 folha de papel cartão preto
» 01 folha de papel crepom (qualquer cor)
» 01 jogo de canetas hidrocor
» 01 caixa de tinta guache, com 06 unidades, de 
15ml cada
» 02 cartolinas brancas
» 01 pincel chato (nº10)
» 01 rolo de fita d’água (18 mmx50 m)
» 01 metro de contact

GEOGRAFIA 
» Livro: Trabalhando com Mapas - Volume 1 - 
Introdução à Geografia. Editora: Editora Ática.

ENSINO RELIGIOSO
» 01 caderno 96 folhas
» Livro Didático: “Crescer com alegria e fé” – 6.
Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda /Editora: FTD

FILOSOFIA 
» 01 caderno de 96 folhas

ARTE
» Livro: DESCOBRINDO A HISTÓRIA DA ARTE
Autora: Graça Proença. Editora: Ática
Obs.: Será usado até o 9º ano.



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019

7º ANO FUNDAMENTAL
MATERIAL DIDÁTICO:
As disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia e Ciências utilizarão os 
cadernos multidisciplinares do Sistema Anglo de Ensino, contendo atividades, textos, 
tarefas de casa, integrando todas as áreas.
O aluno receberá também o livro de Inglês da Editora Oxford, o qual está incluído no 
valor do material do Sistema Anglo.
A disciplina Educação Tecnológica Robótica possui material específico, composto de 
8 fascículos trabalhados em sala de aula; 3 adesivos QR Code; 1 Cartão do aluno; 1 
Pulseira para transporte do cartão; 1 Ficha de instruções para cadastro no ZOOM360; 
do Programa Lego Zoom Education.
Os materiais relativos às Apostilas do Sistema Anglo e Educação Tecnológica 
Robótica estarão disponíveis na Loja Sagrado Store.

MATERIAIS
» Lápis preto ou lapiseira
» Caneta azul, preta e vermelha
» Apontador
» Borrachas macias
» Régua
» Cadeado para o armário do aluno
» Caderno: universitário para todas as disciplinas 
ou um caderno de 96 folhas para cada disciplina
» 01 garrafa (squeeze) para água (uso pessoal do 
aluno, etiquetada e com nome)

LÍNGUA PORTUGUESA 
» 01 bloco fichário (básico) para Redação
Trata-se de material coletivo e deve ser entregue à 
auxiliar de disciplina no primeiro dia de aula

PARADIDÁTICOS
Para o ano letivo, o aluno deverá ler, 
respectivamente, as seguintes obras:
1. A droga da obediência
2. Pântano de sangue
3. Anjo da Morte
4. A droga do amor
5. Droga de americana
6. A droga da amizade
Coleção “Os Karas” / Editora: Moderna

MATEMÁTICA
» 01 compasso
» 01 régua 30 cm
» 01 jogo de esquadros
» 01 transferidor (180º)
Obs.: O material será usado até o 9º ano.

GEOGRAFIA 
» Livro: Trabalhando com Mapas – Volume 2 - As 
Regiões Brasileiras (Azul). Editora Ática

HISTÓRIA 
» 02 canetas marca-texto (qualquer cor)

INGLÊS 
» 01 dicionário - Oxford para estudantes brasileiros 
- edição atualizada (com CD)
Obs.: Será usado até o 9º ano.

PARADIDÁTICOS:
1º semestre: Robin Hood (By John Escott)
2º semestre: Around the world in Eighty Days (by 
Jules Verne)
Coleção: Bookworms / Nível: Starter - Editora: 
Oxford.

ESPANHOL
» Paradidático: Mi Buenos Aires querido
Autoras: Délia Maria de Césaris e Telma G. C. 
Andrade
Editora: Santillana
» “ESPAÑOL SIN FRONTERAS CURSO
DE LENGUA ESPAÑOLA”
(María de los Ángeles J. García & Josephine Sánchez 
Hernández)
Editora Scipione - Volume 2 - 7º ano
» Minidicionário: Espanhol/Português/Português/
Espanhol (com CD). Editora: Santillana
Obs.:Será usado até o 9º ano.

ENSINO RELIGIOSO
» 01 caderno
» Livro Didático: “Crescer com alegria e fé” - 7 
Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda. Editora: FTD

FILOSOFIA
» 01 caderno.
» Livro Paradidático: “O mundo de Sofia” Autor: 
Jostein Gaarder / Editora Cia. da Letras



EDUCAÇÃO FÍSICA
Não é permitido:
» Short;
» Calça com tecidos não apropriados para atividades físicas (brim, jeans, tergal etc.).
É permitido somente o uso de tênis adequado para práticas esportivas.

IMPORTANTE: 
O uso do uniforme, segundo o Regimento Escolar do Colégio, é obrigatório, sendo: 
camiseta, short, bermuda (masculina e feminina), calça de tactel, calça bailarina, saia-
short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de chinelo ou tamanco e 
jeans. O uso da saia-short será permitido somente até o 5º ano.

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 24/01/2019 (quinta-feira)
Período da manhã: 7h10 às 12h30 | Período da tarde: 13h10 às 18h30

MATERIAIS ESPECÍFICOS DE ARTES:
» 01 caderno de desenho (grande) com margem 
milimetrada. (não encapar)
» 01 régua acrílica transparente 30 cm (colocar o 
nome)
» Lápis preto HB ou nº 2 (opcional - lapiseira 0,7 ou 
1.0)
» 01 pasta com elástico (vermelha, azul, fumê ou 
transparente)
» 01 bloco de papel canson (tamanho A4) com, no 
mínimo, 10 folhas
» 01 bloco de papel colorido A4 90g/m2.
» 01 conjunto de lápis de cor comum - 12 cores ou 
mais
» 01 cola em bastão 
» 01 cola líquida (90 g)

» 01 borracha macia
» 01 tesoura escolar, com nome
» 01 revista para recorte (deixar na pasta).
» 01 rolo de fita d’ água 18 mm X 50 m
» 01 metro de contact transparente (o caderno 
deverá ser encapado pelo aluno)
» 02 vidros de cola colorida
» 01 cartolina preta
» 01 caixa de tinta guache, com 6 unidades, de 
15ml cada
» Rolo de pintura (espuma) pequeno
Obs.: Todo o material deverá ser identificado 
com o nome do aluno (a). Materiais para as 
aulas de arte serão solicitados ao longo do ano, 
antecedendo as aulas.

CIÊNCIAS 
» 01 caneta marca-texto (qualquer cor)
» 01 caderno de desenho (96 folhas) - para fazer 
relatórios do laboratório de ciências
Material específico para Laboratório (Prática 
Científica): Para as aulas de prática científica, 
será compulsório o uso de jaleco. Materiais de uso 
comum para essas aulas serão solicitados ao longo 
do ano, antecedendo as datas dos experimentos

ARTE (este livro é somente para quem não cursou o 
6º ano no Colégio)
» Livro: DESCOBRINDO A HISTÓRIA DA ARTE
Autora: Graça Proença
Editora: Ática
Obs.: Será usado até o 9º ano.



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019

8º ANO FUNDAMENTAL
MATERIAL DIDÁTICO:
As disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia e Ciências utilizarão os 

cadernos multidisciplinares do Sistema Anglo de Ensino, contendo atividades, textos, 

tarefas de casa, integrando todas as áreas.

O aluno receberá também o livro de Inglês da Editora Oxford, o qual está incluído no 

valor do material do Sistema Anglo.

A disciplina Educação Tecnológica Robótica possui material específico, composto de 

8 fascículos trabalhados em sala de aula; 3 adesivos QR Code; 1 Cartão do aluno; 1 

Pulseira para transporte do cartão; 1 Ficha de instruções para cadastro no ZOOM360; 

do Programa Lego Zoom Education.
Os materiais relativos às Apostilas do Sistema Anglo e Educação Tecnológica 
Robótica estarão disponíveis na Loja Sagrado Store.

MATERIAIS
» Lápis preto ou lapiseira
» Caneta azul, preta e vermelha
» Apontador
» Borrachas macias
» Régua
» Cadeado para o armário do aluno
» Caderno: universitário para todas as disciplinas 
ou um caderno de 96 folhas para cada disciplina
» 01 garrafa (squeeze) para água (uso pessoal do 
aluno, etiquetada e com nome)

LÍNGUA PORTUGUESA
» 01 bloco fichário (básico) para Redação
Trata-se de material coletivo e deve ser entregue à 
auxiliar de disciplina no primeiro dia de aula

PARADIDÁTICOS: 
» Para o ano letivo, o aluno deverá ler, 
respectivamente, as seguintes obras:
1° bimestre
Amanhã você vai entender. Autora: Rebecca Stead
Editora: Random House
2° bimestre
O cão dos Baskervilles. Autor: Arthur Conan Doyle
Série: Reencontro (versão adaptada)
Editora Scipione
3° bimestre
Prisioneiro B-3087 Autor: Alan Gratz
Editora Ática
4° bimestre
Contos de Machado de Assis 
(serão selecionados e preparados pela professora)

MATEMÁTICA
» 01 compasso

» 01 régua 30 cm
» 01 jogo de esquadros
» 01 transferidor (180º)
» 01 calculadora simples básica
Obs.: O material será usado até o 9º ano.

GEOGRAFIA 
» Livro: Trabalhando com Mapas - O Mundo 
Desenvolvido – Editora: Ática

HISTÓRIA
» 01  caneta marca-texto (qualquer cor)
» 01 caderno universitário (separar duas matérias 
para o 1° semestre e duas matérias para o 2º 
semestre)

INGLÊS
» Dicionário - o mesmo do ano anterior. Se for 
adquirir: - Oxford para estudantes brasileiros - 
edição atualizada (com CD)
Obs: Será usado até o 9º ano.
PARADIDÁTICO:
1º semestre: The Wizard of Oz (by L. Frank Baun)
2º semestre: The adventures of Tom Sawyer (By 
Mark Twain). Coleção: Bookworms / Nível: Starter 
Editora: Oxford

ESPANHOL
» “ESPAÑOL SIN FRONTERAS - CURSO DE LENGUA 
ESPAÑOLA” (María de los Ángeles J. García & 
Josephine Sánchez Hernández).
Editora: Scipione - Volume 3 - 8º ano
» Minidicionário: Espanhol/Português/Português/
Espanhol (com CD)
Editora: Santillana



EDUCAÇÃO FÍSICA
Não é permitido:
» Short;
» Calça com tecidos não apropriados para atividades físicas (brim, jeans, tergal etc.).
É permitido somente o uso de tênis adequado para práticas esportivas.

IMPORTANTE: 
O uso do uniforme, segundo o Regimento Escolar do Colégio, é obrigatório, sendo: 
camiseta, short, bermuda (masculina e feminina), calça de tactel, calça bailarina, saia-
short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de chinelo ou tamanco e 
jeans. O uso da saia-short será permitido somente até o 5º ano.

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 24/01/2019 (quinta-feira)
Período da manhã: 7h10 às 12h30 | Período da tarde: 13h10 às 18h30

MATERIAIS ESPECÍFICO DE ARTES:
» 01 régua acrílica transparente, de 30 cm
» 02 lápis pretos (1 lápis 2B e 1 lápis 1B)
» 01 apontador
» 01 tesoura pequena
» 01 borracha macia
» 01 caixa de lápis de cor aquarela
» 01 pasta com elástico (amarela, verde ou 
transparente)
» 01 pacote de origami
» 10 folhas de papel CANSON 180 g/m2 (cor 
branco)

Prezados pais e/ou responsáveis, 

Estamos acrescentando, à lista de material do 1° bimestre do 8°ano, o livro Extraordinário, 
da autora R. J. Palacio, editora Intrínseca. Isso foi necessário, pois o outro livro adotado pode 
ser difícil de ser encontrado. Esclarecemos que os dois livros serão aceitos, portanto não há 
prejuízo para quem já adquiriu o outro (Amanhã você vai entender). Fica livre a escolha entre 
os dois. 
Agradecemos a compreensão e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas. 

» 01 metro de contact transparente
» 01 cola líquida (pequena)
» 01 pincel chato (nº 10)
» 01 jogo com 6 cores de tinta guache
» 01 vidro de cola colorida (qualquer cor)
» 01 rolo de espuma pequeno para pintura em tela
» 01 tela para pintura (30x30 cm)
Obs.: Todo o material deverá ser identificado 
com o nome do(a) aluno (a). Materiais para as 
aulas de arte serão solicitados ao longo do ano, 
antecedendo as aulas.

Obs.: Será usado até o 9º ano.
PARADIDÁTICO:
Frente al espejo
Autora: Liani Moraes / Editora: Santillana

ENSINO RELIGIOSO
» 01 caderno
» Livro Didático: “Crescer com alegria e fé” – 8 
Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda / Editora: FTD

CIÊNCIAS 
» 01 caneta marca-texto (qualquer cor)
» 01 caderno de desenho (96 folhas) - para fazer 
relatórios do laboratório de ciências

Material específico para Laboratório (Prática 
Científica): Para as aulas de projetos científicos, 
será compulsório o uso de jaleco. Materiais de uso 
comum para essas aulas serão solicitados ao longo 
do ano, antecedendo as datas dos experimentos

ARTE (este livro é somente para quem não cursou o 
6º ano no Colégio)
» Livro: DESCOBRINDO A HISTÓRIA DA ARTE
Autora: Graça Proença
Editora: Ática
Obs.: Será usado até o 9º ano.



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019

9º ANO FUNDAMENTAL
MATERIAL DIDÁTICO:
As disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia e Ciências utilizarão os 

cadernos multidisciplinares do Sistema Anglo de Ensino, contendo atividades, textos, 

tarefas de casa, integrando todas as áreas.

O aluno receberá também o livro de Inglês da Editora Oxford, o qual está incluído no 

valor do material do Sistema Anglo.

A disciplina Educação Tecnológica Robótica possui material específico, composto de 

8 fascículos trabalhados em sala de aula; 3 adesivos QR Code; 1 Cartão do aluno; 1 

Pulseira para transporte do cartão; 1 Ficha de instruções para cadastro no ZOOM360; 

do Programa Lego Zoom Education.
Os materiais relativos às Apostilas do Sistema Anglo e Educação Tecnológica 
Robótica estarão disponíveis na Loja Sagrado Store.

MATERIAIS
» Lápis preto ou lapiseira
» Caneta azul, preta e vermelha
» Apontador
» Borrachas macias
» Régua
» Cadeado para o armário do aluno
» Caderno universitário para todas as disciplinas, 
ou um caderno de 96 folhas   para cada disciplina
» 01 garrafa (squeeze) para água (uso pessoal do 
aluno, etiquetada e com nome)

LÍNGUA PORTUGUESA 
» 01 Bloco de Fichário Básico para redação
Trata-se de material coletivo e deve ser entregue à 
auxiliar de disciplina no primeiro dia de aula

PARADIDÁTICOS
Será lido e trabalhado, durante as aulas, o livro:
» O alienista e outros contos
Autor: Machado de Assis
Coleção Travessias – Editora Moderna
Para o ano letivo, o aluno deverá ler, 
respectivamente, as seguintes obras:
1° bimestre
Drácula
Autor: Bram Stoker
Série Reencontro – Editora Scipione (versão 
adaptada)
2° bimestre
Uma estranha em casa
Autora: Shari Lapena
Editora Record
3° bimestre
A guerra que salvou a minha vida
Autora: Kimberly B. Bradley
Editora Darkside

4° bimestre
Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás 
Cubas
Autor: Machado de Assis
Série Reencontro (versão adaptada)
Editora Scipione

MATEMÁTICA
» 01 compasso
» 01 régua (30 cm)
» 02 esquadros
» 01 transferidor
Obs.: Podem ser usados os mesmos do ano anterior.

INGLÊS
» 01 dicionário - o mesmo do ano anterior. Se for 
adquirir: Oxford para estudantes brasileiros – 
edição atualizada (com CD)
PARADIDÁTICO:
1º semestre: Les Miserables (by Jennifer Bassett)
2º semestre: Goodbye Mr. Hollywood. (by John 
Escott). Coleção: Bookworms / Nível: Stage 1
Editora: Oxford

GEOGRAFIA
» Livro:Trabalhando com Mapas (O Mundo 
Subdesenvolvido)
Editora Ática

HISTÓRIA
» 01 caderno universitário (separar duas matérias 
para o 1° semestre e duas matérias para o 2° 
semestre)

ESPANHOL
» “ESPAÑOL SIN FRONTERAS - CURSO DE LENGUA 
ESPAÑOLA” (María de los Ángeles J. García & 



EDUCAÇÃO FÍSICA
Não é permitido:
» Short;
» Calça com tecidos não apropriados para atividades físicas (brim, jeans, tergal etc.).
É permitido somente o uso de tênis adequado para práticas esportivas.

IMPORTANTE: 
O uso do uniforme, segundo o Regimento Escolar do Colégio, é obrigatório, sendo: 
camiseta, short, bermuda (masculina e feminina), calça de tactel, calça bailarina, saia-
short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de chinelo ou tamanco e 
jeans. O uso da saia-short será permitido somente até o 5º ano.

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 24/01/2019 (quinta-feira)
Período da manhã: 7h10 às 12h30 | Período da tarde: 13h10 às 18h30

MATERIAIS ESPECÍFICO DE ARTES:
» 01 pacote de sulfite A4 colorido tipo “filipinho”
» 01 caderno de desenho milimetrado
» 01 régua acrílica transparente de 30 cm (colocar 
o nome)
» 02 lápis pretos (1 lápis 2B e 1 lápis 1B)
» 01 apontador
» 01 cola líquida (pequena)
» 01 tesoura pequena
» 01 borracha macia
» 01 caixa de lápis de cor
» 01 pasta com elástico (azul ou transparente)

» 01 metro de contact transparente
» 10 folhas de papel CANSON 180 g/m2,cor: branco
» 01 rolo de espuma pequeno para pintura em tela
» 01 tela para pintura 30x30
» 01 cartolina branca
» 01 jogo com 6 cores de tinta guache
» 01 pincel chato (nº 10)
Obs.: Todo o material deverá ser identificado 
com o nome do(a) aluno (a). Materiais para as 
aulas de arte serão solicitados ao longo do ano, 
antecedendo as aulas.

Josephine Sánchez Hernández) Editora Scipione - 
Volume 4 - 9º ano
» Minidicionário: Espanhol/Português/Português/
Espanhol (com CD) Editora: Santillana.
Obs.: Será usado até o 9º ano
Paradidático:
» ¿ Y si...?
Autora: Liani Moraes / Editora: Santillana

CIÊNCIAS
» 01 caderno desenho (96 folhas) - para fazer 
relatórios do laboratório de ciências
Material específico para Laboratório (Prática 
Científica): Para as aulas de prática científica, 

será compulsório o uso de jaleco. Materiais de uso 
comum para essas aulas serão solicitados ao longo 
do ano, antecedendo as datas dos experimentos

ENSINO RELIGIOSO
» 01 caderno
» Livro Didático: “Crescer com alegria e fé” – 9
Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda / Editora: FTD

ARTE (este livro é somente para quem não cursou o 
8º ano no Colégio)
» Livro: DESCOBRINDO A HISTÓRIA DA ARTE
Autora: Graça Proença. Editora: Ática



PARA AS ATIVIDADES DE ARTE:

DEVERÃO SER ENVIADOS DESDE O 1º DIA :
» Travesseiro, lençol e fronha
» Escova e creme dental
» Um porta-escova de dente e creme dental (tamanho 20,5 x 6,5cm)
» Uma toalha de banho, uma troca de roupa,sabonete líquido e escova de cabelo.
» 04 rolos de sacos plásticos (30x40 cm)

Obs.: É de extrema importância que todos os pertences sejam 
enviados com nome.

ENTREGA DE MATERIAIS  
24/10 (quinta-feira)  ou  25/10 (sexta-feira) 
Período da Manhã: às 8h ou 10h. 
Período da Tarde: às 14h ou 16h . 

INÍCIO DAS AULAS
Dia 28/01 (segunda-feira), para os alunos da Educação Infantil, à partir das 7h 
até às 17h30. 
Dia 25/01 (sexta-feira), para os alunos do Fundamental, à partir das 7h até as 
17h30.

» 03 potes de massa para modelar
» 01 tela para pintura (25x25cm)
» 01 rolo de pintura
» 100 folhas de sulfite
» 01 livro infantil
» 01 camiseta branca (tamanho P adulto)
» 01 pacote de palito de sorvete colorido
» 02 canetas para retroprojetor (para identificação dos pertences – uso diário)
» 03 refis de cola-quente
» 01 caixa de lápis de cor 12 cores (uso coletivo)
» 01 bloco criative paper colorido
» 01 caderno brochura (pequeno) para anotações

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019

COMPLEMENTAR I
CRIANÇAS DE 1 A 3 ANOS



PARA AS ATIVIDADES DE ARTE:

DEVERÃO SER ENVIADOS DESDE O 1º DIA :
» Travesseiro, lençol e fronha
» Escova e creme dental
» Um porta-escova de dente e creme dental (tamanho 20,5 x 6,5cm)
» Uma toalha de banho, uma troca de roupa, sabonete líquido e escova de cabelo
» 04 rolos de sacos plásticos (30x40 cm)

Obs.: É de extrema importância que todos os pertences sejam 
enviados com nome.

ENTREGA DE MATERIAIS  
24/10 (quinta-feira)  ou  25/10 (sexta-feira) 
Período da Manhã: às 8h ou 10h. 
Período da Tarde: às 14h ou 16h . 

INÍCIO DAS AULAS
Dia 28/01 (segunda-feira), para os alunos da Educação Infantil, à partir das 7h 
até às 17h30. 
Dia 25/01 (sexta-feira), para os alunos do Fundamental, à partir das 7h até as 
17h30.

» 01 rolo para pintura
» 04 potes de massa para modelar
» 01 tela para pintura (25x25cm)
» 01 pincel triangular (nº 10)
» 01 caixa de lápis de cor 12 cores (uso coletivo)
» 02 lápis de escrever
» 02 borrachas
» 01 apontador
» 100 folhas de sulfite
» 01 camiseta branca (tamanho M adulto)
» 02 canetas para retroprojetor (para identificação dos pertences – uso diário)
» 03 refis de cola quente
» 20 botões de roupa coloridos(vários tamanhos)
» 02 blocos creative paper colorido
» 01 jogo de canetinhas 12 cores(uso coletivo)
» 01 glítter (cor a escolher)
» 02 metros de fita de cetim nº2 (cor a escolher)
» 02 folhas de EVA com glitter (cor a escolher)
» 01 caderno brochura (pequeno) para anotações

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019

COMPLEMENTAR II
CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS



PARA AS ATIVIDADES DE ARTE:

DEVERÃO SER ENVIADOS DESDE O 1º DIA :
» Travesseiro
» Escova e creme dental 
» Um porta-escova de dente e creme dental (tamanho 20,5 x 6,5cm)
» Uma toalha de banho, uma troca de roupa, sabonete líquido e escova de cabelo

Obs.: É de extrema importância que todos os pertences sejam 
enviados com nome.

ENTREGA DE MATERIAIS  
24/10 (quinta-feira)  ou  25/10 (sexta-feira) 
Período da Manhã: às 8h ou 10h. 
Período da Tarde: às 14h ou 16h . 

INÍCIO DAS AULAS
Dia 28/01 (segunda-feira), para os alunos da Educação Infantil, à partir das 7h 
até às 17h30. 
Dia 25/01 (sexta-feira), para os alunos do Fundamental, à partir das 7h até as 
17h30.

» 04 potes de massa para modelar
» 01 tela para pintura (25x25cm)
» 01 pincel triangular (nº 12)
» 100 folhas de sulfite
» 01 caixa de lápis de cor 12 cores (uso coletivo)
» 20 botões de roupa coloridos (vários tamanhos)
» 01 camiseta branca (tamanho M adulto)
» 02 canetas para retroprojetor (para identificação dos pertences – uso diário)
» 03 rolos de saco plástico 30x40cm
» 01 jogo de canetinha 12 cores (uso coletivo)
» 02 folhas de EVA com glitter (cor a escolher)
» 01 gibi novo
» 2 blocos creative paper colorido
» 02 lápis de escrever
» 02 borrachas
» 01 apontador
» 01 tesoura com nome
» 02 metros de fita de cetim nº1 (cor a escolher)
» 01 caderno brochura (pequeno) para anotações

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019

COMPLEMENTAR III
CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS


