
 

 
 

      LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 2021 

   1º ano / ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

 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) 
 

*Baú de Letras- Volumes 1 e 2-  Material complementar para a alfabetização- Sae Digital.             
(Adquirir no colégio)  
 

* Agenda Personalizada    (Adquirir no colégio) 
 

* Livro de Ensino Religioso- Revista Vitórias e Derrotas- Plug Kids- Série Conectar -Editora 
Cristã Evangélica.   (Adquirir no colégio) 
 

 Livros Literários: 
O LOBO MAURINHO                                   Autor: Gustavo Luiz e Mig                            Editora: Melhoramentos 
GILDO                                                          Autora:  Silvana Rando                                  Editora: Brinque Book 
 
 

 Materiais de uso pessoal: (Entregar etiquetado para professora) 
04 cadernos de capa dura 96 fls. 56g/m margeado (grande) azul                     15 lápis pretos nº 2 
04 cadernos de capa dura 96 fls. 56g/m margeado (grande) vermelho           01 régua 30 cm  
02 cadernos de capa dura 96 fls. 56g/m margeado (grande) amarelo             04 apontadores com depósito      
01 caderno de caligrafia 96 fl. 56g/m margeado (grande) azul                          01 ábaco de plástico  
02 cadernos de capa dura 48fl. 56g/m margeado (grande) preto                     08 borrachas 
01 caderno  de capa dura 96 fls. (pequeno) azul                                                   
01 pasta com elástico ofício transparente               
02 cx. de Ecolápis de cor- 24 cores (Caras e Cores)                                                                                         
01 tesoura sem ponta com nome gravado 
01 cola gel frasco ergonômico 63g           
                                                      

 Materiais de uso coletivo 
01 resma de papel A4 (500 fls.)                                          02 colas brancas 100 gramas bico fino 
 

 

 

 Observações:  

✓ 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 a professora nos dias 14 e 15 de janeiro 

✓ Início do ano letivo: 18 de janeiro 

✓ A Ficha de Autorização recebida no ato da matrícula deverá ser preenchida e 
devolvida para a professora juntamente com os materiais.      

 

 
 



 
 

 
      LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 2021 

   2º ano / ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

 

 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) 
 

* Agenda personalizada       (Adquirir no colégio) 
  
* Livro de Ensino Religioso -Revista Vitórias e Derrotas- Plug Kids- Série Conectar -Editora Cristã 
Evangélica.     (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 . margeado (grande) azul  
02  cadernos de capa dura 48 fls.margeado (grande) azul  
01 caderno de capa dura 96 fls. margeado (grande) vermelho             
01 caderno de capa dura 48 fls. margeado (grande) verde  
02 cadernos de capa dura 48 fls. margeado(grande) amarelo                
01 caderno de capa dura 48 fl. margeado  (grande) preto    
01 caderno de caligrafia - capa dura 96 fls. (grande) azul            01 régua 30 cm  
02 apontadores com depósito                                                          01 pasta 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 cola gel frasco ergonômico 63g                                       

 Materiais de uso coletivo 
 
01 resma de papel A4 (500 fls.)                                                       02 colas branca 100 gramas bico fino 
 

 Observações:  

✓ 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 14 e 15 de janeiro 

✓ Início do ano letivo: 18 de janeiro 

✓ A Ficha de Autorização recebida no ato da matrícula deverá ser preenchida e 
devolvida para a professora juntamente com os materiais.      

 
    

 

 



 

 

 
 

      LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 2021 

   3º ano / ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

 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) 
  
* Agenda personalizada       (Adquirir no colégio) 
  

* Livro de Ensino Religioso - 1 Revista Gente da Bíblia -Detetive Júnior- Série  Investigar -Editora 
Cristã Evangélica   (Adquirir no colégio)  e  1 Bíblia versão NVI. 

 

 Livros Literários:  
Prendedor de sonhos                                      Autor: João Anzanello Carrascoza     Editora:  Scipione  
Penas pro ar                                                      Autor: Tânia Alexandre Martinelli     Editora: Positivo 
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 . margeado (grande) azul  
02  cadernos de capa dura 48 fls.margeado (grande) azul  
01 caderno de capa dura 96 fls. margeado (grande) vermelho             
01 caderno de capa dura 48 fls. margeado (grande) verde  
02 cadernos de capa dura 48 fls. margeado(grande) amarelo                
01 caderno de capa dura 48 fl. margeado  (grande) preto               01 Material Dourado de madeira 
01 caderno de caligrafia - capa dura 96 fls. (grande) azul                 01 régua 30 cm  
02 apontadores com depósito                                                               01 pasta 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 cola gel frasco ergonômico 63g                                       
 
 

 Materiais de uso coletivo 
01 resma de papel A4 (500 fls.)                                           02 colas brancas 100 gramas bico fino                                            

     
 

        Observações:  

✓ 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 a professora nos dias  14 e 15 de janeiro 

✓ Início do ano letivo: 18 de janeiro 

✓ A Ficha de Autorização recebida no ato da matrícula deverá ser preenchida e 
devolvida para a professora juntamente com os materiais.      

 

 



    
                                      

 
 

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES – 2021 

   4º ano / ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

 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) 
 
* Agenda personalizada          (Adquirir no colégio) 
  
* Dicionário Aurélio  
 

* Livro de Ensino Religioso- 1 Revista Gente da Bíblia -Detetive Júnior- Série  Investigar -Editora 
Cristã Evangélica   (Adquirir no colégio) e  1 Bíblia versão NVI. 

 

 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 . margeado (grande) azul  
02  cadernos de capa dura 48 fls. margeado (grande) azul  
01 caderno de capa dura 96 fls. margeado (grande) vermelho             
01 caderno de capa dura 48 fls. margeado (grande) verde  
02 cadernos de capa dura 48 fls. margeado(grande) amarelo                
01 caderno de capa dura 48 fl. margeado  (grande) preto    
01 caderno de caligrafia - capa dura 96 fls. (grande) azul            01 régua 30 cm  
02 apontadores com depósito                                                          01 pasta 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 cola gel frasco ergonômico 63g                                       
 

 Materiais de uso coletivo  
 
01 resma de papel A4 (500 fls.)                        01 cola branca 100 gramas bico fino                                                                                        

   

 Observações:  

✓ 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 14 e 15 de janeiro 

✓ Início do ano letivo: 18 de janeiro 

✓ A Ficha de Autorização recebida no ato da matrícula deverá ser preenchida e 
devolvida para a professora juntamente com os materiais.         

 


