LISTA DE MATERIAIS – 1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I – 2018
Materiais para ser entregue para a professora na primeira semana de aula (por favor colocar nome do aluno (a) nos
materiais e nas sacolas de entrega).



















05 cadernos grandes de capa dura lisa – 50 folhas (evitar caderno de 96 folhas);
01 caderno grande de capa dura meia pauta - 50 folhas;
01 caderno grande de desenho – 50 folhas;
01 estojo contendo: 03 lápis pretos, 01 cx. de lápis de cor, borracha macia simples, 01 apontador, 01 tesoura sem ponta com
nome;
02 caixas de lápis de cor;
01 cx de giz de cera (12 cores);
01 cx de massa de modelar (12 cores);
01 cx de massa de modelar (12 cores) – bilíngue;
06 tubos de cola 90 gramas;
08 tubos de cola bastão;
02 cartolinas branca (para o bilíngue);
06 revistas velhas (para recortes);
02 folhas EVA atoalhado (cores variadas);
01 folha de EVA fantasia (qualquer cor);
01 folha de EVA (simples) (qualquer cor);
01 m de bordado inglês;
01 m de sianinha;
01 m de fita de cetim (estreita);
01 m de rendinha ;
01 resma de papel A4;
02 blocos de papel color plus;








01 bloco de papel colorido (canson – Colorido Criativo 8 cores);
05 envelopes brancos 26X36 (tamanho oficio);
02 potes (250ml) de tinta PVA para artesanato (cores variadas);
01 pincel nº 12;
01 m de chita (preferida);
02 folhas de EVA com brilho.






Livros Didáticos:



Matemática – “Mundo melhor” - Arte - 1 – Marinez Meneghello – Angela Passos – Ed: Quinteto editorial.

Obs: Os livros citados abaixo serão vendidos nas primeiras semanas (nas dependências da escola). O aluno levará um bilhete
informando a data e o valor.




Português – “Conhecendo a Fauna do Pantanal de A a Z” – autoras: Iraci C. Romagnolli Dias e Teresinha
H. Ferreira. 3.ed. Cuiabá: MT: Tanta Tinta Editora, 2012.
Bichonário do Pantanal – Autoras: Iraci C. Romagnoli Dias e Teresinha H. da Silva. 2.ed. Cuiabá, MT. Ed:
Tanta Tinta; Just Editora, 2012.

Livros Paradidáticos:




“ O pato poliglota” – Ronaldo Simões Coelho – Editora FTD.
“Quero abraço, o que é que eu faço? ” – Jeanne Willis e Tony Ross – Editora FTD.

Importante: Todos os materiais, exceto papel, deverão ser etiquetados com o nome do (a) aluno (a). Cadernos e livros deverão
estar encapados e identificados com o nome do aluno (a). Cada aluno (a) deverá ter todos os dias em seu estojo os itens
solicitados.
Os materiais de artes serão solicitados de acordo com as atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano letivo
(oficinas do projeto). À medida que os cadernos de sala acabarem serão solicitados novamente.






O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula.
Favor colocar o nome no verso do uniforme.
Início das aulas: 29/01/2018.
Favor trazer os cadernos e livros acima devidamente etiquetados contendo o nome do (a) aluno (a) e das
disciplinas citadas.
Os demais materiais de artes serão solicitados de acordo com as atividades a serem desenvolvidas no decorrer
do ano letivo.

LISTA DE MATERIAIS – 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL I – 2018
Materiais para ser entregue para a professora na primeira semana de aula (por favor colocar o nome do aluno (a) nos
materiais e nas sacolas de entrega).














01 livro ata para o projeto (50 folhas) com nome;
05 envelopes tamanho oficio branco;
01 resma de papel A4;
03 tubos de cola 90 g;
02 caixas de massinha de modelar;
01 caixa de massinha de modelar (para o bilíngue);
01 pacote de chamequinho colorido;
01 pasta com elástico de espessura fina;
01 pincel nº12;
01 pincel nº 0;
01 caixa de tinta guache 06 cores neon;
01 bloco de papel Criative Paper;
01 conjunto de material dourado simples individual (O material dourado deverá ser retirado da caixa de madeira e
colocado em uma “nécessaire” com zíper);
01 tubo de cola gliter;
01 tela 20x20;
01 bloco canson A3 branco ou creme;
2 Gibis;
02 folhas de EVA – glitter (cor de preferência);
02 cartolinas branca (bilíngue);
01 folha de EVA lisa vermelha;
05 folhas de papel vegetal;










Material de uso pessoal do aluno: (ficará com o aluno).










02 cadernos de capa dura grande – 96 folhas (01 Português e 01 Matemática) – ATENÇÂO: Não será permitido
caderno tipo “espiral”.
01 caderno de capa dura grande – 48 folhas (Ciências Humanas e da Natureza) – não espiral;
01 estojo completo contendo: 02 lápis pretos, 01 caixa de lápis de cor, borracha, apontador, 01 tesoura sem ponta (com
nome) e 01 tubo de cola 90g;
01 cx de giz de cera;
01 conjunto de canetas hidrográficas;
01 régua;
01 marca texto (verde ou amarelo);
Minidicionário da Língua Portuguesa – revisado conforme a nova ortografia – Silveira Bueno – FTD.

Livros Didáticos:



Artes : Mundo Melhor - Arte – 2 - Autora: Simone Bellusci – Quinteto Editorial.
No Capricho – Caligrafia integrada com ortografia e gramática B – Ed, Quinteto Editorial.

Livros Paradidáticos:
“ A princesa que não queria aprender a ler” – conto – Editora FTD - Autora: Heloisa Prietro – ilustradora: Janaina Tokitaka.
“ Serelepiando com poesias” – Iraci C. Romagnolli Dias – Editora Tanta Tinta.
“ Por um mundo mais bacana” – conto – Editora FTD - Autora: Lucia Reis – ilustradora: Lucia Reis.
“ Uma noite sem igual” – Ana Maria Machado – Editora FTD.






O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula.
Favor colocar o nome no verso do uniforme.
Início das aulas: 29/01/2018.
Favor trazer os cadernos e livros acima devidamente etiquetados contendo o nome do (a) aluno (a) e das
disciplinas citadas.
Os demais materiais de artes serão solicitados de acordo com as atividades a serem desenvolvidas no decorrer
do ano letivo.

LISTA DE MATERIAIS – 3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I – 2018
Materiais para ser entregue para a professora na primeira semana de aula (por favor colocar nome do
aluno(a) nos materiais e nas sacolas de entrega)









05 envelopes branco 26x36 (tamanho ofício);
01 resma de papel A4;
01 livro ata – 50 folhas - com nome - (projeto);
03 tubos de cola Bic ou Tenaz (90ml);
01 pincel nº 12 (com nome) – cerdas escuras;
03 folhas de EVA – com glitter (dourado, azul claro e vermelho);
01 caixa de MDF – 20X20;
01 bloco de papel criative paper.

Materiais de uso pessoal do aluno: (colocar nome).







01 caderno capa dura grande 100 folhas (português);
01 caderno de aritmética quadriculado grande – (quadrinhos de 7X7mm) - para matemática;
01 caderno capa dura grande (lisa) – 96 folhas (Natureza e Sociedade);
01 caderno capa dura grande (lisa) – 50 folhas (Ensino Religioso);
01 estojo completo;
Minidicionário da língua portuguesa – revisado conforme a nova ortografia - Silveira Bueno – FTD.

Livros Didáticos:


Artes: Mundo Melhor – Arte – 3 - Autora: Simone Bellusci – Ed. Quinteto Editorial.

Livros Paradidáticos:
“Lápis Encantado” – Editora FTD. Autor: Leo Cunha.
“ Diversidade” – Editora FTD. Autora: Tatiana Belink.
“ Poesia é fruta doce e gostosa” – Elias Jose - Editora FTD.
“ O silêncio de Júlia ” – Pierre Coran e Mélanie Florian - Editora FTD. Autor: Yana Iassis.






O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula.
Favor colocar o nome no verso do uniforme.
Início das aulas: 29/01/2018.
Favor trazer os cadernos e livros acima devidamente etiquetados contendo o nome do (a)
aluno (a) e das disciplinas citadas.
 Os demais materiais de artes serão solicitados de acordo com as atividades a serem
desenvolvidas no decorrer do ano letivo.

LISTA DE MATERIAIS – 4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I – 2018
Materiais para ser entregue para a professora na primeira semana de aula (por favor colocar nome do
aluno(a) nos materiais e nas sacolas de entrega).





05 envelopes branco 26x36 (tamanho ofício) ;
01 resma de papel A4;
01 caderno ata para o projeto 50 folhas (com nome);
Livros de literatura (ver abaixo).

Material de uso pessoal do aluno: (por favor colocar nome do aluno).













01 caderno de capa dura grande – 96 folhas – (português);
01 caderno de aritmética quadriculado grande para matemática (quadrinhos 7X7mm);
01 caderno de capa dura grande – 96 folhas (Natureza e Sociedade);
01 caderno de capa dura lisa pequeno – 50 folhas (Ensino Religioso);
01 estojo completo;
01 caneta preta ou azul;
04 colas – tubo 90g (marca cascorez);
01 tesoura sem ponta (com nome);
01 régua (com nome);
01 compasso simples;
01 caneta “marca texto”;
Minidicionário da língua portuguesa – revisado conforme a nova ortografia – FTD.



Livros Didáticos:


Artes – Mundo melhor – arte 4 – Autora: Simone Bellusci - Ed. Quinteto Editorial.

Livros – Literatura:






“ Meu jardim secreto” – tradução Silvia Sapiense – FTD.
“ Parque encantado” – João Anzanello Carrascoza – FTD.
“Rua das rosas, rua dos meninos” – Fernando Lobo – FTD.
“Jorge do Pântano que fica logo ali – Marcelo Maluf – FTD.

IMPORTANTE: Os livros de literatura deverão ser entregues com nome do aluno, na primeira semana de aula
para professora de Português.






O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula.
Favor colocar o nome no verso do uniforme.
Início das aulas: 29/01/2018.
Favor trazer os cadernos e livros acima devidamente etiquetados contendo o nome do (a) aluno (a) e
das disciplinas citadas.
Os demais materiais de artes serão solicitados de acordo com as atividades a serem desenvolvidas
no decorrer do ano letivo.

LISTA DE MATERIAIS – 5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I – 2018
Materiais para ser entregue para a professora na primeira semana de aula (por favor colocar nome do
aluno(a) nos materiais e nas sacolas de entrega).





01 resma de papel A4;
05 envelopes branco 26x36 (tamanho ofício);
01 caderno ata – 50 folhas para o projeto (com nome);
Livros de literatura (ver abaixo).

Materiais de uso pessoal do aluno: (ficará com o aluno).















01 caderno de capa dura grande 100 folhas (português);
01 caderno de aritmética quadriculado grande para matemática (quadrinhos 7X7mm);
01 caderno capa dura grande 100 folhas (Natureza e Sociedade);
01 caderno capa dura lisa pequeno 50 folhas (Ensino Religioso);
01 caderno capa dura pequeno 50 folhas – (Inglês);
01 estojo completo (com lápis de cor);
01 tesoura sem ponta (nome gravado);
01 régua (com nome);
04 colas 90 grandes (para uso pessoal);
01 compasso (simples);
01 transferidor;
01 caneta “marca texto”;
01 caneta (azul ou preta);
Minidicionário da língua portuguesa – revisado conforme a nova ortografia – Silveira Bueno – FTD.

Livros Didáticos:


Artes – Mundo melhor – arte 5 – Simone Bellusci – Ed. Quinteto Editorial.

Livros – Literatura:





“Carta errante, avó atrapalhada, menina aniversariante” – Mirna Pinsky – FTD.
“Os estranhos seres humanos” – Samir Meserani – FTD.
“ O incrível bicho homem” – Elias Jose – FTD.
“Jogando conversa fora” – Sylvia Orthof – FTD.

IMPORTANTE: Os livros de literatura deverão ser entregues com nome do aluno, na primeira semana de aula
para professora de Português.






O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula.
Favor colocar o nome no verso do uniforme.
Início das aulas: 29/01/2018.
Favor trazer os cadernos e livros acima devidamente etiquetados contendo o nome do (a)
aluno (a) e das disciplinas citadas.
 Os demais materiais de artes serão solicitados de acordo com as atividades a serem
desenvolvidas no decorrer do ano letivo.

