
 

 
 
      LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 2020 

   1º ano / ENSINO FUNDAMENTAL 1 
 

 Materiais Pedagógicos - Encapar com plástico transparente e colocar nome. 
 

* Livros Didáticos – 4 livros bimestrais: Sistema J. Piaget (Adquirir no colégio)  

* Inglês: Sistema J. Piaget (Adquirir no colégio) 

* Agenda Personalizada (Adquirir no colégio) 

* Livro de Ensino Religioso- (Adquirir no colégio) 
* Livro - Porta Aberta Alfabetização - Língua Portuguesa - Atividades (Adquirir em livraria) 

 

 Livros Literários: 
O LOBO MAURINHO                                    Autor: Gustavo Luiz e Mig                            Editora: Melhoramentos 
 GILDO                                                          Autora:  Silvana Rando                                  Editora: Brinque Book 
 A IRMÃ DO GILDO                                      Autora: Silvana Rando                                   Editora: Brinque book  
OS ANIMAIS DO MUNDINHO                    Autora: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen  Editora:  DCL 
 

 Materiais de uso pessoal: (Entregar etiquetado para professora) 
02 cadernos de capa dura 96 fls. (grande) azul                                 03 cadernos de capa dura 48 fls. (grande) azul  
02 cadernos de capa dura 96 fls. (grande) vermelho                        02 caderno de capa dura 48 fls. (grande) vermelho        
01 caderno de capa dura 96 fls. (grande) verde                                01 caderno de capa dura 96 fls. (pequeno) azul                                           
01 caderno de capa dura 96 fls. (grande) amarelo                           02 cadernos de capa dura 48 fls. (grande) amarelo 
01 caderno meia pauta espiral 40 fls. (grande)                                 01 caderno de caligrafia 96 fls. (grande) azul 
01 caderno de capa dura 96 fls. (grande) preto                                01 caderno de capa dura 48 fls. (grande) preto    
01 régua 30cm                      04 apontadores com depósito      
01 pasta com elástico ofício transparente     02 cx. de Ecolápis de cor- 24 cores (Caras e Cores) 
08 borrachas                                                                                            15 lápis pretos nº 2 
01 tesoura sem ponta com nome gravado 
                                      

 Materiais que serão usados na realização das atividades de artes e dos projetos  
01 pincel para quadro branco                                                      01 caneta para retroprojetor, preta – 2.0 mm  

01 resmas de papel A4 (500 fls.)                                                03 colas gel frasco ergonômico 63g 

01 pacote de papel Filipaper Decor 180g/m²                              01 lousa mágica, média ou grande 

02 folhas de EVA                                                                        01 fita crepe, 25 x 50                                                                     
02 metros de TNT grosso – branco                                            08 grampos trilhos de plástico transparente ou branco                      
01 lastex 10m (preto ou branco)                                                 01 pacote de papel fotográfico adesivo                                                 
01 bloco Canson branco A4 180 gramas com 20 folhas             01 pacote de penas grandes 
01 rolo de barbante                                                                     01 espiral 22mm, transparente. 

01 cx. Têmpera Guache Neon  (6 potes com 15 gramas cada)   01 ábaco   
01 Jogo de capas para encadernação transparente 
 

* 01 brinquedo pedagógico 
   (   ) Loto Leitura madeira                                           (   ) Memória adição e subtração de madeira 
   (   ) Memória figuras e palavras de madeira              (   ) Memória masculino e feminino de madeira 

 

✓  

Observações:  
✓ A caneta para retroprojetor será usada pelo aluno para personalizar trabalhos manuais de projetos como 

pastas, sucatas, maquetes etc, visto que é uma caneta permanente.  
✓ Os materiais deverão ser encapados com plástico transparente sem detalhes e etiquetados com o nome do 

aluno em todos os materiais de uso pessoal.  

✓ Entregar o material para o professor nos dias 16 e 17 de janeiro juntamente com a Ficha de Autorização 
preenchida (Recebida no ato da matrícula).               Início do ano letivo:     20/01/2020 
 



 

 

 
 
      LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 2020 

   2º ano / ENSINO FUNDAMENTAL 1 
 

 

✓ Materiais Pedagógicos - Encapar com plástico transparente e colocar nome. 
 
*SISTEMA DE ENSINO SAE DIGITAL: (kit anual com 04 livros impressos, 04 blocos de fichas de atividades, 
Plataforma Literária Digital e Material de Língua Inglesa). (Adquirir no colégio) 

*Livro de Ensino Religioso   -Adquirir no colégio 
* Agenda personalizada - (Adquirir no colégio)  

 
✓ Livros Literários: 

 Pé‐de‐bicho                                                  Autor: Márcia Leite                     Editora: Pulo do Gato  
 Pode levar                                                    Autor: Lorenz Paula                     Editora: Biruta 
 Kabá Darebu                                               Autor: Daniel Munduruku           Editora:  Brinque Book  
 Eu tenho um pequeno problema            Autor: Heinz Janisch                     Editora: Salamandra 
 

✓ Materiais de uso pessoal: (Entregar etiquetado para professora) 
01 caderno de capa dura 96 fls. (grande) azul                      01 caderno de capa dura 48 fls. (grande) azul  
01 caderno de capa dura 96 fls. (grande) vermelho            01 caderno de capa dura 48 fls. (grande) verde  
02 caderno de capa dura 48 fls. (grande) amarelo               01 caderno de capa dura 48 fls. (grande) preto    
01 caderno de caligrafia - capa dura 96 fls. (grande) azul   01 régua 30cm  
02 apontadores com depósito                                                 02 pastas com elástico ofício transparente       
02 cx. de Ecolápis de cor- 24 cores (Caras e Cores)             04 borrachas                                                                               
10 lápis pretos nº 2                                                                    01 tesoura sem ponta com nome gravado    
01 caderno meia pauta espiral 40 fls. (grande) 
                                         

✓ Materiais que serão usados na realização das atividades de artes e dos projetos  
01 pincel para quadro branco recarregável                                     01 caneta para retroprojetor, preta – 2.0 mm 
01 resmas de papel A4 (500 fls.)                                                     03 colas gel frasco ergonômico 63g 
01 folha de EVA com glitter                                                              01 pacote de papel Filipaper Decor 180g/m²                         

02 folhas de EVA                                                                             01 bloco Canson colorido criativo                                                                                                                                                               
02 metros de TNT grosso – branco                                                 08 grampos trilhos de plástico transparente                     
02 folhas de cartolinas estampada                                                  01 pacote de papel fotográfico adesivo                                                
01 lastex 10m (preto ou branco)                                                      01 espiral transparente                                                     
01 bloco Canson branco A4 180 gramas com 20 folhas                 01 Jogo de capas para encadernação transparente. 
01 Cola Branca 500g Polar - Compactor                                         01 Big giz de cera com 12 cores 
 01 cx. tinta guache Fantasia Glitter  (6 potes com 15 gramas cada)    
 
* 01 brinquedo pedagógico 
   (   ) Dominó Subtração de madeira                                                           (   ) Memória Profissões de madeira 
   (   ) Memória Meios de transporte e comunicações de madeira               (   ) Memória animais e nomes de madeira 

 

✓ Observações:  
✓ A caneta para retroprojetor será usada pelo aluno para personalizar trabalhos manuais de projetos como 

pastas, sucatas, maquetes etc, visto que é uma caneta permanente.  
✓ Os materiais deverão ser encapados com plástico transparente sem detalhes e etiquetados com o nome do 

aluno em todos os materiais de uso pessoal.  

✓ Entregar o material para o professor nos dias 16 e 17 de janeiro juntamente com a Ficha de Autorização 
preenchida (Recebida no ato da matrícula). 

✓ Início do ano letivo:     20/01/2020 

 

 



 
 

 

 
 
      LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 2020 

   3º ano / ENSINO FUNDAMENTAL 1 
 

✓ Materiais Pedagógicos - Encapar com plástico transparente e colocar nome 
 
*SISTEMA DE ENSINO SAE DIGITAL: (kit anual com 04 livros impressos, 04 blocos de fichas de atividades, 
plataforma literária digital e material de Língua Inglesa). (Adquirir no colégio) 
*Livro de Ensino Religioso   -Adquirir no colégio 
* Agenda personalizada - (Adquirir no colégio)  

 

✓ Livros Literários:  
Prendedor de sonhos                                      Autor: João Anzanello Carrascoza           Editora:  Scipione  
Ou isto ou aquilo                                              Autor: Cecília Meireles                              Editora: Nova Fronteira  
O catador de pensamentos                            Autor: Mônika Feth                                    Editora: Brinque Book                
A verdadeira história dos três porquinhos  Autor: John Scieszka                                  Editora: Companhia das Letrinhas 

 
✓ Materiais de uso pessoal: (Entregar etiquetado para professora) 

01 caderno de capa dura 96 fls. (grande) azul                       02  cadernos de capa dura 48 fls. (grande) azul  
01 caderno de capa dura 96 fls. (grande) vermelho             01 caderno de capa dura 48 fls. (grande) verde  
02 cadernos de capa dura 48 fls. (grande) amarelo              01 caderno de capa dura 48 fls. (grande) preto    
01 caderno de caligrafia - capa dura 96 fls. (grande) azul    01 régua 30cm  
02 apontadores com depósito                                                  02 pastas com elástico ofício transparente       
02 cx. de Ecolápis de cor- 24 cores (Caras e Cores)               04 borrachas                                                                               
10 lápis pretos nº 2                                                                     01 tesoura sem ponta com nome gravado    
01 caderno criativo, capa personalizável azul 96 fls.  (não encapar)                                          
 
 
 

✓ Materiais que serão usados na realização das atividades de artes e dos projetos  
01 pincel para quadro branco recarregável                                     01 caneta para retroprojetor, preta – 2.0mm 
01 resmas de papel A4 (500 fls.)                                                     03 colas gel frasco ergonômico 63g 
01 folha de EVA com glitter                                                              01 pacote de papel Filipaper Decor 180g/m²                         

02 folhas de EVA                                                                              01 bloco Canson colorido criativo                                                                                                                                                               
02 metros de TNT grosso – branco                                                  08 grampos trilhos de plástico transparente                     
02 folhas de cartolinas estampadas                                                 01 pacote de papel fotográfico adesivo                                                
01 lastex 10m (preto ou branco)                                                      01 espiral transparente                                                     
01 bloco Canson branco A4 180 gramas com 20 folhas                 01 Jogo de capas para encadernação transparente. 

01 Cola Branca 500g Polar - Compactor                                         01 Big giz de cera Multicultural com 12 cores 
 01 cx. tinta guache Fantasia Metallic  (6 potes com 15 gramas cada)    
 * 01 brinquedo pedagógico 
   (   ) Jogo pega-varetas                     (   ) Jogo de Dominó de Osso 28 Peças TRADICIONAL 
   (   ) Jogo Uno                                   (   ) Jogo Dominó Multiplicação de madeira                              

 

✓ Observações:  
✓ A caneta para retroprojetor será usada pelo aluno para personalizar trabalhos manuais de projetos como 

pastas, sucatas, maquetes etc, visto que é uma caneta permanente.  
✓ Os materiais deverão ser encapados com plástico transparente sem detalhes e etiquetados com o nome do 

aluno em todos os materiais de uso pessoal.  

✓ Entregar o material para o professor nos dias 16 e 17 de janeiro juntamente com a Ficha de Autorização 
preenchida (Recebida no ato da matrícula).       Início do ano letivo:     20/01/2020 
  

 



 

 

 

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 2020 

   4º ano / ENSINO FUNDAMENTAL 1 

 
✓ Materiais Pedagógicos - Encapar com plástico transparente e colocar nome 

 
*SISTEMA DE ENSINO SAE DIGITAL: (kit anual com 04 livros impressos, 04 blocos de fichas de atividades, 
plataforma literária digital e material de Língua Inglesa). (Adquirir no colégio) 
*Livro de Ensino Religioso   -Adquirir no colégio 
* Agenda personalizada - (Adquirir no colégio)  
* Dicionário Aurélio  

 

✓ Livros Literários:  
Um outro país para Azzi       Autora: Sarah Garland                    Editora: Pulo do Gato  
Não era uma vez                    Autor: Marcos Rey                           Editora: Global                
Babá de dragão                      Autor: Josh Lacey                             Editora: Escarlate  
Doutora Judy Moody            Autora:  Megan McDonald             Editora: Salamandra  
 

 Materiais de uso pessoal: (Entregar etiquetado para professora) 
01 caderno de capa dura 96 fls. (grande) azul                       02 cadernos de capa dura 48 fls. (grande) azul  
01 caderno de capa dura 96 fls. (grande) vermelho             01 caderno de capa dura 48 fls. (grande) verde  
02 cadernos de capa dura 48 fls. (grande) amarelo               01 caderno de capa dura 48 fl (grande) preto    
01 caderno de caligrafia - capa dura 96 fls. (grande) azul     01 régua 30cm  
02 apontadores com depósito                                                   02 pastas com elástico ofício transparente       
02 cx. de Ecolápis de cor- 24 cores (Caras e Cores)               04 borrachas                                                                               
10 lápis pretos nº 2                                                                      01 tesoura sem ponta com nome gravado    
01 caderno criativo, capa personalizável azul 96fl.  (não encapar)                                          
 

 Materiais que serão usados na realização das atividades de artes e dos projetos  
 

01 pincel para quadro branco recarregável                                       01 caneta para retroprojetor, preta – 2.0 mm 
01 resmas de papel A4 (500 fls.)                                                       03 colas gel frasco ergonômico 63g 
01 folha de EVA com glitter                                                               01 pacote de papel Filipaper Decor 180g/m²                         

02 folhas de EVA                                                                               01 bloco Canson colorido criativo                                                                                                                                                               
02 metros de TNT grosso – branco                                                  08 grampos trilhos de plástico transparente                     
02 folhas de cartolinas estampada                                                   01 pacote de papel fotográfico adesivo                                                
01 lastex 10m (preto ou branco)                                                       01 espiral transparente                                                     
01 bloco Canson branco A4 180 gramas com 20 folhas                  01 Jogo de capas para encadernação transparente 

01 Cola Branca 500g Polar - Compactor                                  01 cx. tinta Confetti (6 potes com 15 gramas cada)  
01 Big giz de cera Fantasia Glitter com 6 cores  
   
* 01 brinquedo pedagógico 
   (   ) Jogo Dominó Divisão                 (   ) Jogo Dominó Frações 
   (   ) Jogo do Mico                              (   ) Jogo Lince 

 

✓     Observações:  
✓ A caneta para retroprojetor será usada pelo aluno para personalizar trabalhos manuais de projetos como 

pastas, sucatas, maquetes etc, visto que é uma caneta permanente.  
✓ Os materiais deverão ser encapados com plástico transparente sem detalhes e etiquetados com o nome do 

aluno em todos os materiais de uso pessoal.  

✓ Entregar o material para o professor nos dias 16 e 17 de janeiro juntamente com a Ficha de Autorização 
preenchida (Recebida no ato da matrícula). 

✓ Início do ano letivo:     20/01/2020 
 

 


