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MATERIAIS:

LIVRO DIDÁTICO:
Coleção “A criança e o mundo” – 1 ano – SAE DIGITAL.

DIARIAMENTE, ENVIAR:
NA MOCHILA: 2 trocas de roupa,1 calçado, 3 fraldas, 1 toalha de banho, 1 pomada 
para assadura, saco para roupa suja e pacote de lenço umedecido.
NA LANCHEIRA: 1 toalha americana de tecido, 1 copo ou garrafa de água e lanche 
diário.

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 ou 
abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de jeans, chinelo ou tamanco.

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

APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 24/01/2020 (sexta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h 
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 27/01/2020 (Segunda-feira)
Período da manhã: 7h30 às 11h30 | Período da tarde: 13h30 às 17h30

» 01 bloco de folhas coloridas (A3)

» 01 caixa de giz de cera jumbo (12 cores)

» 01 caixa de cola colorida

» 01 camiseta tamanho 16

» 01 pincel escolar (nº20)

» 02 blocos com 50 folhas duras brancas (A3) gramatura 150 gm²

» 02 cartolinas brancas

» 02 revistas para recorte (em bom estado)

»01 Kit de 6 cores de tinta guache, sendo as tampas com pincel 

» 02 potes de massa de modelar de amido

» 01 livro de história infantil

» 02 folhas de cada cor de EVA branco, azul e vermelho

» 01 lixa

» 01 pacote de bexigas para atividades de Psicomotricidade (cores sortidas)

» 02 frascos de álcool em gel

» 01 caneta para retroprojetor preta

»02  folhas de papel crepom

» 02 tubos de cola glitter

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020

MATERNAL
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INFANTIL I
MATERIAIS:

LIVRO DIDÁTICO:
Coleção “A criança e o mundo” – 2 anos – SAE DIGITAL.

DIARIAMENTE, ENVIAR:
NA MOCHILA: 2 trocas de roupa,1 calçado, 3 fraldas, 1 toalha de banho, 1 pomada 
para assadura, saco para roupa suja, pacote de lenço umedecido.
NA LANCHEIRA: 1 toalha americana de tecido, 1 copo ou garrafa de água e o lanche 
diário.

DIARIAMENTE, ENVIAR:
NA MOCHILA: 2 trocas de roupa,1 calçado, 3 fraldas, 1 toalha de banho, 1 pomada 
para assadura, saco para roupa suja e pacote de lenço umedecido.
NA LANCHEIRA: 1 toalha americana de tecido, 1 copo ou garrafa de água e lanche 
diário.

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 ou 
abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de jeans, chinelo ou tamanco.

APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 24/01/2020 (sexta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h 
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 27/01/2020 (Segunda-feira)
Período da manhã: 7h30 às 11h30 | Período da tarde: 13h30 às 17h30

»01 bloco de folhas coloridas A3
» 01 caixa de gizão de cera (12 cores)
» 01 caixa de cola colorida
» 01 camiseta branca tamanho 14 para as aulas de arte
» 01 jogo de canetinha hidrocor jumbo
» 01 pacote de lantejoulas (gigantes) coloridas
» 01 pacote de palito de sorvete (colorido)
» 01 pincel escolar (nº 20)
» 03 blocos de A3 com 50 folhas gramatura 150gm²
» 02 cartolinas brancas
» 02 revistas para recorte (em bom estado)
» 02 livros de histórias infantis
» 02 tubos de cola branca grande
» 06 potes de massa de modelar de amido
» 02 folhas de cada cor de EVA vermelho, azul, amarelo e roxo
» 03 forminhas para massinha
» 02 frascos pequenos de álcool em gel para uso individual
» 01 tesoura para massa de modelar
» 02 folhas de papel crepom (cores variadas)
» 02 tubos de cola fria líquida transparente
» 02 caixas de fósforo
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INFANTIL II 
MATERIAIS:

LIVRO DIDÁTICO: 
Coleção “A criança e o mundo” – 3 anos – SAE DIGITAL.

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 ou 
abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de jeans, chinelo ou tamanco.

OBSERVAÇÕES: 
Todo o material deverá ser identificado com o nome da criança, assim como os 
agasalhos, uniformes trocas de roupas, mochilas e lancheiras. Manter, na lancheira, 
uma garrafa ou copo de água e um álcool em gel para uso individual.

APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 24/01/2020 (sexta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h 
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 27/01/2020 (Segunda-feira)
Período da manhã: 7h30 às 11h30 | Período da tarde: 13h30 às 17h30

» 01 apontador (jumbo)
» 01 bloco de folhas coloridas (30 folhas) 235x325 mm/20gr/m2
» 01 caixa de giz de cera (grande)
» 01 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores
» 01 camiseta para as aulas de Arte (tamanho G)
» 01 jogo de caneta hidrocor jumbo com 12 cores
» 01 pasta fina polionda transparente com elástico 
» 01 pincel triangular série 230 nº 16
» 02 revistas para recorte (em bom estado)
» 01 tesoura pequena com mola, sem ponta, com o nome gravado
» 01 tesoura para massinha
» 03 livros de histórias infantis
» 02 pacotes de lantejoulas grandes (nº 10 ou 12) 
»01 pote de massa cerâmica (100g)
» 01 caixa de cola colorida
»01 kit de 06 cores de tinta guache, sendo as tampas com pincel
» 06 potes de massa de modelar (150 gramas)
» 01 estojo com 2 divisões
» 01 fita adesiva larga
» 01 caneta para retroprojetor preta
» 03 folhas de EVA de cada cor de amarelo, branco, marrom e preto
» 03 forminhas de massa de modelar
» 01 folha de EVA Glitter
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INFANTIL III 
MATERIAIS:

LIVRO DIDÁTICO: 
Coleção “A criança e o mundo” – 4 anos – SAE DIGITAL.

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 ou 
abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de jeans, chinelo ou tamanco.

OBSERVAÇÕES: 
Todo o material deverá ser identificado com o nome da criança, assim como os 
agasalhos, uniformes, trocas de roupas, mochilas e lancheiras. Manter, na lancheira, 
um álcool em gel para uso individual.

APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 24/01/2020 (sexta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h 
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 27/01/2020 (Segunda-feira)
Período da manhã: 7h30 às 11h30 | Período da tarde: 13h30 às 17h30

» 01 caixa de lápis de cor aquarelável com 12 cores 
» 01 caixa de lápis de cor com 24 cores triangular
» 02 apontadores com reservatório para lápis fino
» 01 folha de EVA fantasia -Trabalhos de Arte
» 01 Jogo de caneta hidrocor 12 cores (jumbo)
» 01 pasta fina polionda transparente com elástico
» 01 pincel triangular (nº12)
» 01 tesoura escolar pequena com mola
» 03 livros de histórias infantis
» 01 caneta de retroprojetor
» 02 cartolinas brancas
» 01 folha de papel crepom
» 01 tesoura de massinha
» 02 rolos de fita d’água
» 02 colas frias de silicone líquido transparente 
» 02 pacotes de folha de sulfite A4 branco
» 02 folhas de cada cor de EVA verde, rosa, laranja e azul
» 04 borrachas brancas simples
» 04 lápis pretos 2B triangular
» 04 tubos de cola branca 90gr
» 01 estojo com 3 divisões
» 01 kit de 6 cores de tinta guache, sendo as tampas com pincel
» 01 caixa de giz de cera
» 01 pote de massa de cerâmica (100g)
» 01 metro de papel contact (crachás)



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020

INFANTIL IV 
MATERIAIS:

LIVRO DIDÁTICO: 
Coleção “A criança e o mundo” – 5 anos – SAE DIGITAL.

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 ou 
abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de jeans, chinelo ou tamanco.

OBSERVAÇÃO: 
Todo o material deverá ser identificado com o nome da criança, assim como os 
agasalhos, uniformes, trocas de roupas,mochilas e lancheiras. Manter, na lancheira, 
um álcool em gel para uso individual.

APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 24/01/2020 (sexta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h 
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 27/01/2020 (Segunda-feira)
Período da manhã: 7h30 às 11h30 | Período da tarde: 13h30 às 17h30

» 01 caderno de pauta verde capa dura (40 folhas – 190m x 248m)
» 01 caderno quadriculado capa dura (1x1 cm)
» 01 jogo de canetinha hidrocor com 12 cores
» 01 pasta polionda fina com elástico azul
» 01 talagarça 30cmx30cm (grossa)
» 01 agulha grossa sem ponta (n° 14)
» 01 tesoura sem ponta com nome
» 02 apontadores com reservatório 
» 02 caixas de lápis de cor (24 cores)
» 04 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)
» 01 estojo com 3 divisões
» 02 folhas de cada  cor de EVA glitter prata, dourado e vermelho para trabalhos de Artes
» 02 rolos de fita d’água
» 01 novelo de lã ( cores sortidas)
» 02 colas frias de silicone líquida transparente 
» 01 pote de massa de cerâmica (100g)
» 02 pacotes de folha A4 de sulfite branco
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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

Ensino Religioso: Crescer com alegria e fé , 1 – 2 Edição
Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda / Editora: FTD

LIVROS PARADIDÁTICOS: 
1º semestre: Girafinha Flor faz uma descoberta, Autor: Therezinha Casasanta
Editora do Brasil, Coleção: Crianças e Bichos

2º semestre: De bem com a vida, Autora: Nye Ribeiro
Editora do Brasil, Coleção: Hoje tem História

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 ou 
abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de jeans, chinelo ou tamanco.

» 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) amarelo e azul 
(Trabalhos de Arte)
» 02 folhas 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, amarelo e 
vermelho )
» 12 lápis pretos
» 01 pacote de sulfite A4 branco
» 01 jogo de canetinha hidrocor ( 12 cores)
» 01 metro de TNT (vermelho)

» 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 tubo de cola glitter (qualquer cor)
» 01 caneta de marcador permanente (cor preta)
» 02 refis de cola quente transparente (finos)
» 01 rolo de fitilho
» 01 pacote de bexigas
» 01 revista para recorte
» 01 estojo com zíper
» 01 frasco de álcool em 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.

APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 24/01/2020 (sexta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h 
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 27/01/2020 (Segunda-feira)
Período da manhã: 7h10 às 11h30/12h10 | Período da tarde: 13h10 às 17h30/18h10



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020

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

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 , 2 – 2 Edição
Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda / Editora: FTD

» 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 em 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



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

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

Férias
Isso não é brinquedo!
Autor: Ilan Brenman
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 ou 
abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de jeans, chinelo ou tamanco.

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

APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 24/01/2020 (sexta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h 
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 27/01/2020 (Segunda-feira)
Período da manhã: 7h10 às 11h30/12h10 | Período da tarde: 13h10 às 17h30/18h10



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020

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

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 , 3 – 2 Edição
Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda / Editora: FTD

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

» 02 folhas de papel quadriculado
» 01 Caderno brochura capa dura grande (96 
folhas) ( para Ciências, História, Geografia e Ensino 
Religioso)
» 01 caderno brochura capa dura - 48 folhas - 
Português (para classe e tarefa)
» 01 caderno brochura capa dura - 48 folhas - 
Matemática (para 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
» 02 revistas em bom estado para pesquisa
» 01 tesoura com ponta arredondada (com o nome 
gravado)
» 01 caixa de cola colorida
» 02 cartolinas na cor branca

» 02 colas em bastão e uma líquida
» 01 rolo de fita (18 mm x 50m) de papel à base d’água
» 03 folhas de EVA (40x60 cm) (cores diversas 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 em 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
» 01 tela de 30x30cm (aula de arte)
» 01 pincel nº2
» 01 pincel nº6



Aurélio (Editora Positivo), ou Soares Amora (Editora Saraiva), ou
Silveira Bueno (Editora FTD), 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:
Livro de História
Autor: Georgie Adams
Editora: Companhia das Letrinhas

Leitura de Férias e 3º Bimestre:
Fábulas 2
Autor: Mary França
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 ou 
abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de jeans, chinelo ou tamanco.

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

APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 24/01/2020 (sexta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h 
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 27/01/2020 (Segunda-feira)
Período da manhã: 7h10 às 11h30/12h10 | Período da tarde: 13h10 às 17h30/18h10



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020

4º ANO FUNDAMENTAL
MATERIAIS:

MINIDICIONÁRIO: (nova ortografia) Aurélio (Editora Positivo), ou Soares Amora (Editora 
Saraiva), ou Silveira Bueno (Editora FTD), 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 , 4 – 2 Edição
Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda / Editora: FTD

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

» 02 folhas de papel quadriculado
» 01 caderno brochura capa dura grande 96 
folhas (para Ciências, História, Geografia e Ensino 
Religioso)
» 01 caderno brochura capa dura - 96 folhas - 
Português (para classe e tarefa)
» 01 caderno brochura capa dura - 96 folhas - 
Matemática (para 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)
» 02 pacotes de glitter (cor opcional)
» 01 pacote de lantejoula
» 01 fita d’água



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

2º Bimestre:
Felpo Filva
Autora: Eva Furnari
Editora: Moderna

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

3º bimestre:
Fábulas de Jean de La Fontaine
Autor: Jean de La Fontaine; Adaptação Lúcia Tulchinski
Editora: Scipione

4º bimestre:
Malala, A menina que queria ir para a escola
Autora: Adriana Carranca
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 ou 
abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de jeans, chinelo ou tamanco.

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

APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 24/01/2020 (sexta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h 
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 27/01/2020 (Segunda-feira)
Período da manhã: 7h10 às 11h30/12h10 | Período da tarde: 13h10 às 17h30/18h10



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020

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

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 , 5 – 2 Edição
Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda / Editora: FTD

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

» 01 caderno brochurão - 48 folhas - Português
» 01 caderno brochurão - 48 folhas - Matemática
» 01 caderno brochurão - 48 folhas - para Ciências/ 
Ensino Religioso/ História/ Geografia
» 01 caixa de lápis de cor (24 cores)
» 01 apontador
» 01 borracha macia
» 03 canetas (azul, vermelha, preta)
» 03 lápis pretos (nº 02)
» 01 cola bastão (grande) e 01 cola líquida
» 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 (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 à base 
d’água
» 01 pacote com 100 folhas de papel sulfite A4 
Branco
» 01 bloco pautado
» 02 gibis (novos)
» 01 garrafa (squeeze) para água (uso pessoal do 
aluno, etiquetada e com nome)



LIVROS PARADIDÁTICOS: 
1º bimestre:
Pensando no X da questão
Autores: Alexandra Lopes e André Mota
Editora do Brasil - 1ª edição

Os livros referentes ao 2º, 3º e 4º Bimestre serão solicitados aos pais, via aplicativo 
no devido bimestre.

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 ou 
abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de jeans, chinelo ou tamanco.

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

APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES E ENTREGA DE MATERIAIS 
Dia: 24/01/2020 (sexta-feira) | Período da manhã: às 8h ou 10h 
Período da tarde: às 14h ou 16h

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 27/01/2020 (Segunda-feira)
Período da manhã: 7h10 às 11h30/12h10 | Período da tarde: 13h10 às 17h30/18h10



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020

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.
Os materiais relativos às Apostilas do Sistema Anglo são comercializados pela 
empresa “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, da Editora Ática.
1- A Guerra do Lanche - Lourenço Cazarré
2- O Caso da Borboleta Atíria - Lúcia Machado de A.
3- A Ilha Perdida - Maria José Dupré
4- A turma da Rua Quinze - Marçal Aquino
5- O Mestre dos Games - Afonso Machado
6- O escaravelho do diabo - Lúcia Machado de A.

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).
Editora: Oxford.

2º semestre: Perseus (by Bill Bowler).
Coleção: Dominoes.
Nível: Starter.
Editora: Oxford.

ESPANHOL (ISBN 9788526284456)
“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.

GEOGRAFIA  (ISBN 9788516095499)
» Livro: Geografia Em Mapas - Introdução à 
Cartografia
Autora: Graça Maria Lemos Ferreira
Editora: Moderna

ENSINO RELIGIOSO (ISBN 9788596023177)
» 01 caderno 96 folhas
» Livro Didático: Crescer com alegria e fé , 6 – 2 Edição
Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda / Editora: FTD

FILOSOFIA 
» 01 caderno de 96 folhas

ARTE (ISBN 8508099214)
» Livro: DESCOBRINDO A HISTÓRIA DA ARTE
Autora: Graça Proença. Editora: Ática
Obs.: Será usado até o 9º ano.



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 ou 
abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de jeans, chinelo ou tamanco.

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 27/01/2020 (Segunda-Feira)
Período da manhã: 7h10 às 12h30 | Período da tarde: 13h10 às 18h30

Fundamental Plus (6º ano - Segunda-feira)
Período da manhã: 8h às 11h40 | Período da tarde: 14h às 17h40

MATERIAIS ESPECÍFICOS DE ARTE:
» 01 caderno de desenho (grande) com margem 
milimetrada de 80 folhas
» 01 metro de contact transparente
» 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 tela de 30x30cm
» 01 rolo de fita d’água de 18mmx50m
Obs.: Todo o material deverá ser identificado com 
o nome do aluno (a). Materiais extras para as 
aulas de arte serão solicitados ao longo do ano, 
antecedendo as aulas.



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020

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.
Os materiais relativos às Apostilas do Sistema Anglo são comercializados pela 
empresa “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
» dicionário

PARADIDÁTICOS
Para o ano letivo, o aluno deverá ler, respectivamente, 
as seguintes obras, todas do autor Pedro Bandeira.
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 (ISBN 9788516095512)
» Livro: Geografia Em Mapas - Brasil
Autora: Graça Maria Lemos Ferreira
Editora: Moderna

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 (ISBN 9788526284470)
» 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 (ISBN 9788596023627)
» 01 caderno
» Livro Didático: Crescer com alegria e fé , 7 – 2 Edição
Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda / Editora: FTD

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

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.



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 ou 
abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de jeans, chinelo ou tamanco.

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 27/01/2020 (Segunda-feira)
Período da manhã: 7h10 às 12h30 | Período da tarde: 13h10 às 18h30

Fundamental Plus (7º ano - Quarta-Feira)
Período da manhã: 8h às 11h40 | Período da tarde: 14h às 17h40

MATERIAIS ESPECÍFICOS DE ARTE:
» 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
» 02 vidros de cola colorida
» 01 cartolina preta
» 01 caixa de tinta guache, com 6 unidades, de 15ml 
cada
» rolo de pintura (espuma) pequeno para pintura 
em tela
» 01 pincel chato nº10
» 01 tela 30x30cm para pintura
Obs.: Todo o material deverá ser identificado com 
o nome do aluno (a). Materiais extras para as 
aulas de arte serão solicitados ao longo do ano, 
antecedendo as aulas.



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020

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.
Os materiais relativos às Apostilas do Sistema Anglo são comercializados pela 
empresa “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
» dicionário

PARADIDÁTICOS: 
» Para o ano letivo, o aluno deverá ler, respectivamente, 
as seguintes obras:
1° O menino e o Bruxo - Moacyr Scliar, Editora Ática
2º Os Miseráveis - Victor Hugo
Série: Reencontro, Editora Scipione
3º O cão dos Baskervilles- Arthur Conan Doyle
Série: Reencontro, Editora Scipione
4º Os Assassinatos da Rua Morgue - Edgar Allan Poe
Série: Reencontro, Editora Scipione
5º Prisioneiro B-3087 Autor: Alan Gratz
Editora Ática
6º 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 (ISBN 9788516095598)
» Livro: Geografia Em Mapas - Países do Norte
Autora: Graça Maria Lemos Ferreira
Editora: Moderna

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 (ISBN 9788526277427)
» “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
Obs.: Será usado até o 9º ano.
PARADIDÁTICO:
Frente al espejo
Autora: Liani Moraes / Editora: Santillana

ENSINO RELIGIOSO (ISBN 9788596023900)
» 01 caderno
» Livro Didático: Crescer com alegria e fé , 8 – 2 Edição
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) (ISBN 978858099214)
» Livro: DESCOBRINDO A HISTÓRIA DA ARTE
Autora: Graça Proença
Editora: Ática
Obs.: Será usado até o 9º ano.



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 ou 
abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de jeans, chinelo ou tamanco.

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 27/01/2020 (Segunda-feira)
Período da manhã: 7h10 às 12h30 | Período da tarde: 13h10 às 18h30

Fundamental Plus (8º ano - Terça e Quinta-Feira)
Período da manhã: 8h às 11h40 | Período da tarde: 14h às 17h40

MATERIAIS ESPECÍFICOS DE ARTE:
» 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)
» 10 folhas de papel CANSON 180 g/m2 (cor branco)
» 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)
» 01 caderno de desenho milimetrado com 80 
folhas
Obs.: Todo o material deverá ser identificado com 
o nome do(a) aluno (a). Materiais extras para as 
aulas de arte serão solicitados ao longo do ano, 
antecedendo as aulas.



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020

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.
Os materiais relativos às Apostilas do Sistema Anglo são comercializados pela 
empresa “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
» dicionário

PARADIDÁTICOS
Para o ano letivo, o aluno deverá ler, respectivamente, 
as seguintes obras:
1° Uma estranha em casa
Autora: Shari Lapena, Editora Record
2° Drácula, Autor: Bram Stoker
Série Reencontro – Editora Scipione
3° Dom Casmurro, Autor: Machado de Assis
Série Reencontro - Editora Scipione
4° Vidas Secas, Autor: Graciliano Ramos
5° A guerra que salvou a minha vida
Autora: Kimberly B. Bradley, Editora Darkside
6° Hamlet, Autor: William Shakespeare
Série Reencontro - 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 (ISBN 9788516095574)
» Livro: Geografia Em Mapas - Países do Sul
Autora: Graça Maria Lemos Ferreira
Editora: Moderna

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

ESPANHOL (ISBN 9788526284869)
» “ESPAÑOL SIN FRONTERAS - CURSO DE LENGUA 
ESPAÑOLA” (María de los Ángeles J. García & 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 (ISBN 9788596023924)
» 01 caderno
» Livro Didático: Crescer com alegria e fé , 9 – 2 Edição
Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda / Editora: FTD

ARTE (ISBN 978858099214) (este livro é somente para 
quem não cursou o 8º ano no Colégio)
» Livro: DESCOBRINDO A HISTÓRIA DA ARTE
Autora: Graça Proença. Editora: Ática



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 ou 
abrigo (com o logo do Colégio). É proibido o uso de jeans, chinelo ou tamanco.

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 27/01/2020 (Segunda-feira)
Período da manhã: 7h10 às 12h30 | Período da tarde: 13h10 às 18h30

Fundamental Plus (9º ano - Terça e Quinta-Feira)
Período da manhã: 8h às 11h40 | Período da tarde: 14h às 17h40

MATERIAIS ESPECÍFICOS DE ARTE:
» 01 pacote de sulfite A4 colorido tipo “filipinho”
» 01 caderno de desenho milimetrado de 80 folhas
» 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 extras para as 
aulas de arte serão solicitados ao longo do ano, 
antecedendo as aulas.



PARA AS ATIVIDADES DE ARTE:

ENTREGA DE MATERIAIS  
24/10/2020 (sexta-feira) 
Período da Manhã: às 8h ou 10h. 
Período da Tarde: às 14h ou 16h . 

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 27/01/2020 (Segunda-feira)
A partir das 7h, até às 17h30.

» 3 potes de massinha
» 100 folhas de sulfite  A4
» 1 livro infantil (páginas grandes e resistentes)
» 2 canetas para retroprojetor (para identificação diária dos pertences)
» 1 caixa de giz de cera
» 1 tesoura de plástico sem ponta para massinha
» 1 caderno de desenho (100 folhas)
» 1 foto 3x4
» 1 copo com tampa
» kit de higiene: escova de dentes, creme dental, pente e sabonete

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020

COMPLEMENTAR I



PARA AS ATIVIDADES DE ARTE:

ENTREGA DE MATERIAIS  
24/10/2020 (sexta-feira) 
Período da Manhã: às 8h ou 10h. 
Período da Tarde: às 14h ou 16h . 

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 27/01/2020 (Segunda-feira)
A partir das 7h, até às 17h30.

» 03 potes de massinha
» 100 folhas de sulfite A4
» 1 livro infantil 
» 2 canetas para retroprojetor (para identificação diária dos pertences)
» 1 caderno de desenho 100 folhas (275x200mm)
» 1 estojo para tarefa contendo: 2 lápis de escrever, 2 borrachas, 1 apontador, 1 cola, 
1 tesoura e 1 caixa de lápis de cor
» kit de higiene: escova de dentes e creme dental 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020

COMPLEMENTAR II



PARA AS ATIVIDADES DE ARTE:

ENTREGA DE MATERIAIS  
24/10/2020 (sexta-feira) 
Período da Manhã: às 8h ou 10h. 
Período da Tarde: às 14h ou 16h . 

INÍCIO DAS AULAS
Dia: 27/01/2020 (Segunda-feira)
Á partir das 7h, até às 17h30.

» 01 caderno de pauta verde*
» 01 caderno quadriculado*
» 01 caderno de caligrafia*
» 01 gibi 
» 01 almanaque de atividades
» 01 cartolina 
» 01 kit de canetinhas
» 01 estojo de tarefa contendo: 2 lápis de escrever, 2 borrachas, 1 apontador, 1 cola, 
1 tesoura e 1 caixa de lápis de cor
» 01 EVA de glitter
» 100 folhas de sulfite A4
» 01 caderno de desenho com margem 100 folhas (275x200mm)
» kit de higiene: escova de dentes e creme dental

*Apenas para Inf. IV, 1º e 2º anos

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020

COMPLEMENTAR III


