01 pote de tinta guache (branco ou preto - 250 ml);
01 ábaco;

01 jaleco comprido e de mangas longas (com
identificação), de preferência botões de pressão,
para aulas laboratoriais);

01 livro de Literatura Infantil (letra caixa alta);
(adequado para a faixa etária)

01 caixa de sapato encapada com o nome;
02 massas de modelar (pote);
01 avental (para pintura);

01 caixa de lápis jumbo triangular (Faber Castell);
01 caixa de giz de cera (Jumbo curto);
02 lápis pretos Jumbo triangulares;
02 borrachas triangulares;

01 apontador com lixeirinha (apropriado para os
tipos de lápis utilizados);
01 régua de 30 cm;

01 estojo com duas repartições;
01 pincel nº 14 (para pintura);

02 colas grandes (tenaz - 110g);
03 colas de bastão (grande);

01 cola glíter (cor opcional);

01 tesoura pequena sem ponta;

Sugestões: Tramontina ou Mundial;
01 caderno meia pauta grande;

01 caderno grande para Inglês - 96 folhas;

04 cadernos de linguagem grande(48 folhas/ capa
dura/ 20 cm x 27,5 cm);

01 caderno quadriculado (1x1/ grande/ capa dura);
01 jogo de canetinhas (12 cores);
02 pastas com elástico;

100 folhas A4 (brancas);

50 folhas A4 (coloridas fluorescentes);
01 pote de tinta P.V.A. (cor opcional)

01 folha papel dupla face (cor opcional);
01 jogo lúdico pedagógico (6 a 10 anos)

OBSERVAÇÕES

*Os cadernos não deverão ser de espiral;

*A garrafinha para água deverá ter o nome e ficar
na mochila;

*É importante colocar o nome da criança em todos
os materiais e uniformes;

*As apostilas serão adquiridas obrigatoriamente no
colégio;

* Não fazer a abertura dos cadernos;

* Não colocar o giz de cera e as canetinhas no estojo
(deixar nas embalagens originais);

Entregar o material no colégio, no dia 02/02
(período vespertino), das 13h30min às 17h30min.
UNIFORMES:

Micheline - 3566 2867

Harmonize - 3533 2718
Univest - 3533 2805
Recadinho

Querido (a) aluno (a), aproveite os materiais
escolares

da

série

anterior;

assim,

colaborando com as despesas familiares e com o
meio ambiente.

INFORMAÇÕES: (49) 3533 4419/ 4459

Sugestões: quebra-cabeças, memória, jogos de
montar, varetas, dominó, ludo, etc...
01 garrafinha (para tomar água);
01 lancheira;

01 fita Scotch 3M;

01 Gibi (Turma da Mônica ou Ziraldo);
01 calendário 2018;

02 revistas para recorte;

01 foto do(a) aluno(a) 10 x 15;

estará

Início das Aulas
05/02/2018
13h30min

01 jaleco comprido e de mangas longas (com

identificação), de preferência botões de pressão, para
aulas laboratoriais);

01 pasta simples (com elástico);

01 pasta catálogo (50 plásticos);

01 caderno de caligrafia grande com margem;

01 caderno quadriculado (1x1/ grande/ capa dura/
aproveitar o da 1ª série);

04 cadernos de linguagem (96 folhas/ grandes/ capa

OBSERVAÇÕES

*Os cadernos não deverão ser de espiral e todos de
capa dura (com etiqueta na capa);

*É importante colocar o nome da criança em todos

dura/ 200 mm x 275 mm);

os materiais e uniformes;

01 caderno meia pauta (para Filosofia);

colégio;

01 jogo de canetinhas (12 cores);

professoras.

02 borrachas triangulares (Faber Castell);

Para os alunos do ano anterior do Colégio

06 lápis grafite triangulares (Faber Castell);

quadriculado.

01 caderno (48 folhas/ pequeno/ capa dura);

*As apostilas serão adquiridas obrigatoriamente no

01 cola branca;

* A abertura dos cadernos serão feitas pelas

01 jogo lúdico pedagógico (de subtração ou adição);
02 apontadores simples (Faber Castell);

02 colas brancas (bastão grande - Pritt);

01 caixa de lápis (triangulares) de 36 cores (Faber
Castell);

01 tesoura pequena sem ponta;

Sugestão: Tramontina ou Mundial;
01 régua de 30 cm (simples);
02 canetas marca texto;

01 estojo com 2 divisórias (lápis de cor e p/ lápis
grafite, borracha, tesoura, apontador e cola);
01 fita Scotch 3M;
01 lápis 6B;

01 lâmina para retroprojetor;
100 folhas A4 (brancas);

01 folha E.V.A (cor opcional)

01 tinta guache 250 ml (marrom, amarela ou branca);

SuperAção, poderão utilizar o mesmo caderno

Entregar o material no colégio, no dia 02/02
(período vespertino), das 13h30min às 17h30min.
UNIFORMES:

Micheline - 3566 2867

Harmonize - 3533 2718
Univest - 3533 2805
Recadinho

Querido (a) aluno (a), aproveite os materiais
escolares

da

série

anterior;

assim,

colaborando com as despesas familiares e com o
meio ambiente.

01 pote de tinta P.V.A (cor opcional);
01 massinha de modelar;
01 gibi (livre escolha)

INFORMAÇÕES: (49) 3533 4419/ 4459

01 revista para recorte;

01 dicionário Português pequeno;
01 calculadora pequena;

01 calendário pequeno (ano 2018);
01 ábaco;

Início das Aulas

01 livro de Literatura Infantil (livre escolha);
(adequado para a faixa etária)

estará

05/02/2018
13h30min

01 atlas geográfico (múndi); simples

01 jaleco comprido e de mangas longas (com

identificação), de preferência botões de pressão, para
aulas laboratoriais);

01 calculadora (simples);

01 pasta simples (com elástico);

01 pasta catálogo (20 plásticos) p/ provas /portfólio;
01 Dicionário de Português/ atualizado;
01 fita métrica;
01 lápis 6B;

01 caderno de caligrafia (pode ser o utilizado no ano
anterior);

01 caderno grande para Inglês;

01 caderno grande para Espanhol;

01 régua de 30 cm;

01 régua pequena de 20 cm;

02 marca texto (cores diferentes);
OBSERVAÇÕES

*Os cadernos não deverão ser de espiral;

*Os cadernos precisam estar encapados ou de capa
dura;

*É importante colocar o nome da criança em todos

05 cadernos de linguagem (96 folhas/ grandes/ capa

os materiais e uniformes;

01 caderno de desenho grande (para relatórios: pode

obrigatoriamente no colégio.

01 caderno quadriculado (Mat)/(1x1 / grande/ capa

Entregar o material no colégio, no dia 02/02

dura);

ser o utilizado no ano anterior);

*Os

livros

didáticos

serão

adquiridos

dura); (pode ser o utilizado no ano anterior);

(período vespertino), das 13h30min às 17h30min.

01 fita adesiva 3 M (crepe);

UNIFORMES:

01 jogo de canetinhas;

01 jogo (Mat, Port, Geo... para 8 anos ou mais (será
devolvido no final do ano);

01 cola glíter (cor opcional);

01 cola dimensional (cor opcioanal);

Micheline - 3566 2867

Harmonize - 3533 2718
Univest - 3533 2805

01 lâmina/ retroprojetor;

01 tinta guache (preto, branca ou vermelha);
01 tinta P.V.A (cor opcional)
100 folhas A4 (brancas);

01 folha de papel cartão (cor opcional);
01 revista para recortar;

01 livro de Literatura Infantil (livre escolha);
(adequado para a faixa etária)

Recadinho

Querido (a) aluno (a), aproveite os materiais
escolares

da

série

anterior;

assim,

colaborando com as despesas familiares e com o
meio ambiente.

INFORMAÇÕES: (49) 3533 4419/ 4459

Materiais que deverão ficar na mochila:

02 borrachas triangulares (Faber Castell);
01 apontador com lixeirinha;
02 lápis grafite triangulares;

01 cola branca (bastão grande);

01 caixa de lápis 24 cores (Faber Castell);
01 tesoura pequena sem ponta;

Sugestão: Tramontina ou Mundial;

estará

Início das Aulas
05/02/2018
13h30min

01 jaleco comprido e de mangas longas (com
identificação) para aulas laboratoriais;
01 Atlas Geográfico;

01 Dicionário de Português/ atualizado;

01 caderno de caligrafia (pode ser o utilizado no
ano anterior);

01 caderno grande para Inglês;

01 caderno grande para Espanhol;

05 cadernos de linguagem (48 folhas/ pequenos/
capa dura);

01 caderno quadriculado (Mat)/ (1x1 / grande/
capa dura);

01 cola branca;

01 jogo de canetinhas;

01 fita crepe Scotch (crepe - cor marrom);
01 calendário 2018;

1 revista para recorte;

01 régua de 30 cm;

02 canetas marca texto;

01 caneta retroprojetor;
01 lápis 6B;

OBSERVAÇÕES

*Os cadernos não deverão ser de espiral;

*Os cadernos (pequenos) precisam estar encapados
ou de capa dura;

*É importante colocar o nome da criança em todos
os materiais e uniformes;
*Os

livros

didáticos

obrigatoriamente no colégio;

serão

adquiridos

2 gibis;

*Não fazer a abertura dos cadernos.

01 jogo pedagógico (será devolvido no final do

Entregar o material no colégio, no dia 02/02
(período vespertino), das 13h30min às 17h30min.

01 jornal;
ano);

50 folhas A4 (coloridas);

100 folhas A4 (brancas);

01 tinta P.V.A (cor opcional);

01 folha E.V.A (cor opcional);

01 pasta simples com elástico;
01 fita métrica;

01 calculadora;
01 cola glíter;

01 cola dimensional;
01 dado;

Dicionário de Espanhol;

* 01 Livro de Fábulas

UNIFORMES:
Micheline - 3566 2867

Harmonize - 3533 2718
Univest - 3533 2805

Recadinho

Querido (a) aluno (a), aproveite os materiais
escolares

da

série

anterior;

assim,

colaborando com as despesas familiares e com o
meio ambiente.

INFORMAÇÕES: (49) 3533 4419/ 4459

Materiais que deverão ficar na mochila:
01 borracha branca;

01 apontador com lixeirinha;
02 lápis grafite triangulares;

01 cola branca (bastão grande);

Início das Aulas

01 tesoura pequena sem ponta;

13h30min

01 caixa de lápis 24 cores (Faber Castell);
Sugestão: Tramontina;

estará

05/02/2018

01 revista para recorte;

01 Atlas Geográfico (Mundi e Brasil);
01 jaleco comprido e de mangas longas

(negrito com identificação) para aulas
laboratoriais;

OBSERVAÇÕES

01 calculadora (simples);

*Os cadernos não deverão ser de espiral;

01 Dicionário de Português/ atualizado;

encapados;

*Os cadernos devem ser capa dura ou estar

01 pasta simples (com elástico);
01 Dicionário de Espanhol;

*É importante colocar o nome da criança em

pequenos/ capa dura/ identificados negrito);

*Os

09 cadernos de linguagem (48 folhas/
01 caderno quadriculado (Mat)/ (1x1 /
grande/ capa dura);
02 colas (branca);

didáticos

serão

obrigatoriamente no colégio;

adquiridos

*Não fazer a abertura dos cadernos.

(período

01 lápis 6B;

vespertino),

das

13h30min

às

17h30min.

01 cola glíter;

01 cola dimensional;
folha

livros

Entregar o material no colégio, no dia 02/02

01 fita Scotch 3M;

01

todos os materiais e uniformes;

de

transparência

para

UNIFORMES:

retroprojetor; (identificado);

Micheline - 3566 2867

100 folhas A4 (brancas);

Univest - 3533 2805

50 folhas A4 coloridas (fluorescentes)

Harmonize - 3533 2718

01 pote de tinta P.V.A (cor opcional);
01 folha de E.V.A (cor opcional);
* 01 Livro:

(adequado para a faixa etária)

Materiais que deverão ficar na mochila:
01 borracha branca;

01 apontador com lixeirinha;

Recadinho
Querido (a) aluno (a), aproveite os materiais
escolares da série anterior; assim, estará
colaborando com as despesas familiares e com
o meio ambiente.
INFORMAÇÕES: (49) 3533 4419/ 4459

02 lápis grafite triangulares;
01 cola branca (bastão grande);

01 caixa de lápis 36 cores (Faber Castell);
01 tesoura pequena sem ponta;
01 régua de 30 cm;

01 caneta marca texto;
01 caneta retroprojetor;
01 lápis 6B;

Início das Aulas
05/02/2018
13h30min

- Minha vida de menina – Helena Morley;
- 01 jaleco comprido e de mangas longas (com
identificação) para aulas laboratoriais;
- 01 atlas geográfico (Mundi e Brasil);
- 06 cadernos pequenos de 48 folhas,

encapados ou de capa dura, com etiqueta (cada
disciplina deve ter caderno próprio);

Obs.: para Português 01 caderno pequeno de 96
folhas;

- O livro dos porquês – Vários autores;

- Ecologia da cidade – Samuel Murgel Branco;
- A ilha perdida – Maria José Dupré;

- O Brasil das placas – José Eduardo R. Camargo;
- O cidadão de papel – Gilberto Dismenstein;

- O diário (nem sempre) secreto de Pedro – Telma
Guimarães Castro Andrade;

- Tem lagartixa no computador – Marcelo Duarte;

- 01 caderno pequeno para produção textual;
- lápis preto ou lapiseira simples;
- borracha branca simples;

- caneta esferográfica azul;
- apontador;

- 01 caixa de 24 lápis de cor (mesmo para Artes);
- régua de 30 cm (mesma para Artes);

- 01 Dicionário de Português/ atualizado;
- 01 Dicionário Inglês/ Português;
- 01 Dicionário de Espanhol;

- tesoura sem ponta (mesma para Artes);
Sugestão: Tramontina ou Mundial;

- 01 cola líquida branca grande (mesma para
Artes);

- 01 caderno de desenho grande (para a disciplina
de Ciências);

- 100 folhas A4 (brancas);
- 01 cartolina;

Para Português

01 livro de Literatura

Sugestões de Livros/ Autores:

(na primeira semana de aula, a professora

entregará mais uma lista com sugestões de livros)

- O menino que vendia palavras – Ignácio de
Loyola Brandão;

- A agenda de Carol – Inês Stanisiere e Marcela

Observação 01

Os demais materiais para artes serão solicitados aos

alunos, conforme necessidade e com antecedência,
durante o ano letivo.

Observação 02

*Todo material deve ser identificado, inclusive
uniformes.

*O material e uniforme usado no ano de 2017,
poderá ser reaproveitado.

*Cada matéria precisará ter seu caderno próprio,
para que o professor possa levar para corrigir.

*Não será permitido o uso de estilete e corretivo
líquido.

UNIFORMES:

Micheline - 3566 2867

Harmonize - 3533 2718
Univest - 3533 2805
Recadinho

Querido (a) aluno (a), aproveite os materiais
escolares

da

série

anterior;

assim,

colaborando com as despesas familiares e com o
meio ambiente.

INFORMAÇÕES: (49) 3533 4419/ 3533 4459

Nobre;

- O mistério da fábrica de livros – Pedro Bandeira;
- A história do livro – Ruth Rocha/ Otávio Roth;
- Um bairro encantado – Rosana Rios;

- Pedro Médio e Rita Doce – Telma Guimarães
Castro Andrade;

estará

Início das Aulas
05/02/2018
07h45min

- Água – Sonia Salem;

- Ecologia da cidade – Samuel Murgel Branco;

- 01 jaleco comprido e de mangas longas (com
identificação), para aulas laboratoriais;

- O preço do consumo – Ivan Jaf/ Daniela Palma;

- O prazer das compras – O consumismo no mundo
contemporâneo – Maria Helena Pires Martins;

- 01 atlas geográfico (Mundi e Brasil);

- 08 cadernos pequenos de 48 folhas, encapados ou
de capa dura, com etiqueta (cada disciplina deve ter
caderno próprio);

Obs.: para Português um caderno pequeno de 96

- O Brasil das placas – José Eduardo R. Camargo;

- Dom Quixote, O cavaleiro da Triste figura – Miguel
de Cervantes (adaptação em Português de José Angeli);

- O diário (nem sempre) secreto de Pedro – Telma
Guimarães Castro Andrade;

folhas;

- 01 caderno pequeno para produção textual;

Observação 01

- lápis preto ou lapiseira simples;

Os demais materiais para artes serão solicitados aos

- caneta esferográfica azul;

durante o ano letivo.

alunos, conforme necessidade e com antecedência,

- borracha branca simples;
- 01 apontador;

Observação 02

- 01 régua de 30 cm (mesma para Artes);

*Todo material deve ser identificado, inclusive

- 01 caixa de lápis de cor;

uniformes.

- 01 Dicionário de Português/ atualizado;

*O material e uniforme usado no ano de 2017, poderá

- 01 Dicionário Inglês/ Português;

ser reaproveitado.

- 01 Dicionário de Espanhol;

- 01 tesoura sem ponta (mesma para Artes);

- 01 cola líquida branca grande (mesma para
Artes);

- 01 caderno de desenho grande (para a disciplina
de Ciências);

*Cada matéria precisará ter seu caderno próprio, para
que o professor possa levar para corrigir.

*Não será permitido o uso de estilete e corretivo
líquido.

UNIFORMES:

- 100 folhas A4 (brancas);

Micheline - 3566 2867

- 01 cartolina;

Harmonize - 3533 2718

Para Português

Univest - 3533 2805

01 livro de Literatura

Sugestões de Livros/ Autores:

(na primeira semana de aula, a professora entregará
mais uma lista com sugestões de livros)

- O menino que vendia palavras – Ignácio de Loyola
Brandão;

- Para ler em silêncio – Bartolomeu Campos de

Recadinho

Querido (a) aluno (a), aproveite os materiais escolares

da série anterior; assim, estará colaborando com as
despesas familiares e com o meio ambiente.

INFORMAÇÕES: (49) 3533 4419/ 3533 4459

Queirós;

- O mistério da fábrica de livros – Pedro Bandeira;
- A história do livro – Ruth Rocha/ Otávio Roth;

- Ana e Pedro – Cartas – Vivina de Assis Viana Ronald
Claver;

- De Paris, com amor – Lino de Albergaria;
-

Origem

e

história

da

vida

Gewandsznajder Ulisses Capozzoli;

–

Início das Aulas
05/02/2018

Fernando

07h45min

Observação 01

- 01 jaleco comprido e de mangas longas (com
identificação), para aulas laboratoriais;

- 08 cadernos pequenos de 48 folhas, encapados ou

Os demais materiais para artes serão solicitados aos

alunos, conforme necessidade e com antecedência,
durante o ano letivo.

de capa dura, com etiqueta (cada disciplina deve ter
caderno próprio);

- lápis preto ou lapiseira simples;
- borracha branca simples;

- caneta esferográfica azul;
- 01 apontador;

- 01 régua de 30 cm;

Observação 02

*Todo material deve ser identificado, inclusive
uniformes.

*O material e uniforme usado no ano de 2017, poderá
ser reaproveitado.

- 01 caixa de lápis de cor;

*No início do ano será fornecida lista de livros de

- 01 Dicionário Inglês/ Português;

um, deverá ser adquirido para Português. Os demais

- 01 tesoura sem ponta (mesma para Artes);

biblioteca que dispõe de centenas de títulos.

Artes);

*Cada matéria precisará ter seu caderno próprio, para

- 01 Dicionário de Português/ atualizado;

literatura que deverão ser lidos pelo aluno. Pelo menos

- 01 Dicionário de Espanhol;

serão lidos durante o ano, podem ser emprestados da

- 01 cola líquida branca grande (mesma para
- 01 caderno de desenho grande (para a disciplina
de Ciências);

- 100 folhas A4 (brancas);
- 01 cartolina;

Para Português

01 livro de Literatura

Sugestões de Livros/ Autores:

- É probibido ser diferente – Fernando Vaz;

- O homem que odiava a segunda-feira – Ignácio L.
Brandão;

- O preço do consumo – Ivan Jaf;

- O mistério da cidade fantasma – Marçal Aquino;
- Pega ladrão – Luiz Galdino;

- Viagem ao centro do computador – Edith Modesto;
- O ladrão de sorrisos – Marcelo Duarte;

que o professor possa levar para corrigir.

*Não será permitido o uso de estilete e corretivo
líquido.

UNIFORMES:

Micheline - 3566 2867

Harmonize - 3533 2718
Univest - 3533 2805
Recadinho

Querido (a) aluno (a), aproveite os materiais escolares

da série anterior; assim, estará colaborando com as
despesas familiares e com o meio ambiente.

INFORMAÇÕES: (49) 3533 4419/ 3533 4459

- Comédias para se ler na escola – Luís Fernando
Veríssimo;

- Férias de arrepiar – Graziela Bozano Hetzel;
- Traição entre amigas – Thalita Rebouças;

Início das Aulas
05/02/2018
07h45min

Observação 01

- 01 jaleco comprido e de mangas longas (com
identificação), para aulas laboratoriais;

- 08 cadernos pequenos de 48 folhas, encapados ou

Os demais materiais para artes serão solicitados aos
alunos, conforme necessidade e com antecedência,
durante o ano letivo.

de capa dura, com etiqueta (cada disciplina deve ter
caderno próprio);

- lápis preto ou lapiseira simples;
- borracha branca simples;

- caneta esferográfica azul;
- 01 apontador;

- 01 régua de 30 cm;

- 01 caixa de lápis de cor;
- Tabela Periódica;

- 01 Dicionário de Português/ atualizado;
- 01 Dicionário Inglês/ Português;
- 01 Dicionário de Espanhol;

- 01 tesoura sem ponta (mesma para Artes);

Observação 02

*Todo material deve ser identificado, inclusive
uniformes.

*O material e uniforme usado no ano de 2017,
poderá ser reaproveitado.

*Cada matéria precisará ter seu caderno próprio,
para que o professor possa levar para corrigir.

*Não será permitido o uso de estilete e corretivo
líquido.

- 01 cola líquida branca grande (mesma para
Artes);

- 01 caderno de desenho grande (para a disciplina
de Ciências);

- 100 folhas A4 (brancas);
- 01 cartolina;

Para Português

01 livro de Literatura
Sugestões de Livros/ Autores:

- Comédias para se ler na escola - Luís Fernando
Veríssimo;

- A menina que roubava livros – Markus Zusak;
- O menino do pijama listrado – John Boyne;

UNIFORMES:

Micheline - 3566 2867

Harmonize - 3533 2718
Univest - 3533 2805

Recadinho

Querido (a) aluno (a), aproveite os materiais
escolares

da

série

anterior;

assim,

colaborando com as despesas familiares e com o
meio ambiente.

INFORMAÇÕES: (49) 3533 4419/ 3533 4459

- O amor nos tempos de cólera – Gabriel Garcia
Márquez;

- A hora da estrela – Clarice Lispector;

- A majestade do Xingu – Moacyr Scliar;

- O guarda-roupa alemão – Lausimar Laus;

- Obras de Literatura dos autores: José de Alencar,
Jorge Amado, Érico Veríssimo, Machado de Assis,
Joaquim Manuel de Macedo, entre outros;

estará

Início das Aulas
05/02/2018
07h45min

