
  

LLIISSTTAA  DDEE  MMAATTEERRIIAAIISS  ––  22001155    
 

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2015. 
 

PARADIDÁTICOS (devem vir com nome e ficam no Colégio) 

  *O bebê que sabia brincar – coleção Bebê Maluquinho – Ziraldo – Editora Melhoramentos 

 

Obs.: Será solicitado no início do 2º trimestre mais 01 livro paradidático, conforme projeto de ensino elaborado. 

 

JOGO PEDAGÓGICO (deve vir com nome e fica no Colégio) 

  Bingo Letras – Grow ou Memória Sí-la-bas – Grow  

 

LÍNGUA INGLESA 

 01 pasta plástica arquivo com elástico (deve vir com nome e fica com o aluno) 

 01 caixa de massinha de modelar (deve vir com nome e fica no Colégio) 

 

INFORMÁTICA 

 01 fone de ouvido (com o nome do aluno no fone) 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Natação:   Masculino: boia (de braço – grande), touca e sunga ou calção 

                   Feminino: boia (de braço – grande), touca e maiô 

               Óculos de natação  

                            Atestado médico 

Obs.: Os alunos deverão trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para 

fazer Natação (o atestado deverá ser renovado a cada seis meses). 

 

ARTE 

 Ficará em casa para tarefas: 

 01 caixa de guache com 06 unidades 

Ficarão no Colégio: 

 01 pincel nº 8 

 01 pincel nº 16 

 01 copo plástico para usar com água nas aulas de pintura  

 01 avental ou camiseta para as aulas de pintura 

 01 pote de guache amarelo ou vermelho de 250ml  

 01 caixa de lápis de cor aquarelável (12 cores) 

 01 tesoura sem ponta 

 01 régua simples de 30cm 

 01 caixa de giz de cera 

 01 tubo de cola branca de 110g 

 

Obs.: Esses materiais deverão ficar na Escola.  Durante o ano letivo, serão desenvolvidos diversos projetos. Por isso, 

caso haja a necessidade de outros materiais que não contêm na lista, estes, serão solicitados com antecedência.  

 
* Livro adotado em 2014. 



MATERIAIS QUE FICARÃO NO COLÉGIO  

 300 folhas de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2)  

 01 bloco desenho Canson A4 (creme ou branco – 140 g/m) 

 01 folha de cartolina (qualquer cor)  

 01 folha de E.V.A. estampado 

 01 folha de E.V.A. lisa (qualquer cor) 

 10 cartolinas A4 (branca)  

 01 metro de papel contact transparente 

 01 metro de papel contact colorido 

 01 folha de papel duplex (qualquer cor) 

 01 tubo de gliter (qualquer cor) 

 01 tubo de cola dimensional (alto relevo - qualquer cor) 

 01 pacote de balão (qualquer cor) 

 01 DVD virgem (capa dura/plástica) 

 01 pacote de palito de picolé  

 01 folha de lixa A4 preta 

     

 

MATERIAIS QUE FICARÃO COM O ALUNO NA MOCHILA 

 01 borracha  

 02 lápis de escrever 

 01 tubo de cola bastão (22g) 

 01 apontador com reserva 

 01 tesoura sem ponta  

  01 caderno brochura grande capa dura (não espiral) 

 01 caixa de lápis de cor 

 01 pasta arquivo com elástico 

 01 jogo de canetinha 

 01 revista usada 

 

MATERIAIS QUE FICARÃO COM O ALUNO NO ARMÁRIO DO COLÉGIO 

  01 caderno brochura grande capa dura (não espiral) 

  01 tubo de cola bastão (22g) 

  01 borracha 

  01 lápis de escrever 

  01 apontador com reserva 

 

 

 

 

 

Obs.: - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na Secretaria no dia 05/02/2015, das 13h30min às 

17h. Obs.: Não receberemos materiais no primeiro dia de aula. 

   - Todo material e uniforme deverá conter o nome do aluno. 

  - Os materiais que ficarão no armário servirão de reserva caso o aluno precisar fazer o uso, ou repor. 

  - Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos 

mesmos e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LLIISSTTAA  DDEE  MMAATTEERRIIAAIISS  ––  22001155    
 

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2015. 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 01 minidicionário (novo acordo ortográfico) 

PARADIDÁTICOS (devem vir com nome e ficam no Colégio) 

 *Não confunda – Eva Furnari – Moderna  
 

Obs.: Será solicitado no início do 2º trimestre mais 01 livro paradidático, conforme projeto de ensino elaborado. 

 

LÍNGUA INGLESA 

 01 pasta plástica arquivo com elástico (deve vir com nome e fica com o aluno) 

 01 caixa de massinha de modelar (deve vir com nome e fica no Colégio) 

 

 

INFORMÁTICA 

 01 fone de ouvido (com o nome do aluno no fone) 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Natação:  Masculino: boia, touca e sunga ou calção 

                                  Feminino: boia, touca e maiô 

                                  Óculos de natação  
                                   Atestado médico 

Obs.: Os alunos deverão trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para 

fazer Natação (o atestado deverá ser renovado a cada seis meses). 

 

ARTE 

 Ficará em casa para tarefas: 

 01 caixa de guache com 06 unidades 

Ficarão no Colégio: 

 01 pincel nº 20 (reaproveitar o pincel do ano de 2014) 

  01 pincel nº 02 (reaproveitar o pincel do ano de 2014) 

 01 copo plástico para usar com água nas aulas de pintura (reaproveitar o copo do ano de 2014) 

 01 avental ou camiseta para as aulas de pintura (reaproveitar o avental do ano de 2014) 

 01 pote de guache verde ou azul de 250ml  

 01 caixa de lápis de cor aquarelável (12 cores) 

 01 tesoura sem ponta 

 01 régua simples de 30cm 

 01 caixa de giz de cera 

 01 tubo de cola branca 110g 

Obs.: Esses materiais deverão ficar na Escola. Durante o ano letivo, serão desenvolvidos diversos projetos. Por isso, 

caso haja a necessidade de outros materiais que não contêm na lista, estes, serão solicitados com antecedência. Os 

materiais que serão reaproveitados do ano de 2014 ficarão na Escola para o ano de 2015. Serão devolvidos os 

materiais dos alunos que sairão da Escola ou dos alunos cujos pais solicitarem a devolução. 

 

* Livro adotado em 2014. 

 



MATERIAIS QUE FICARÃO NO COLÉGIO  

 300 folhas de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2)  

 01 bloco desenho Canson A4 (creme ou branco – 140 g/m) 

 01 folha de cartolina (qualquer cor)  

 01 folha de E.V.A. estampada 

 01 folha de E.V.A. lisa (qualquer cor) 

 10 cartolinas A4 (branca) 

 01 metro de papel contact transparente  

 01 metro de papel contact colorido 

 01 folha de papel duplex (qualquer cor) 

 Revistas velhas para recorte 

 01 tubo de gliter (qualquer cor) 

 01 tubo de cola dimensional (alto relevo - qualquer cor) 

 01 pacote de balão (qualquer cor) 

 01 DVD virgem (capa dura/plástica)       

 01 pacote de palito de picolé 

       

 

MATERIAIS QUE FICARÃO COM OS ALUNOS 

 03 borrachas 

 04 lápis de escrever  

 01 apontador com reserva 

 03 tubos de cola bastão (grandes) 

 01 caixa de lápis de cor (24 cores) 

 02 cadernos brochura de capa dura (grandes – de 96 folhas) 

 01 tesoura sem ponta  

 01 régua de 20cm 

 01 jogo de caneta hidrocor colorida (24 cores) 

 02 pastas com elástico (plásticas) 

 01 ábaco vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na Secretaria no dia 05/02/2015, das 13h30min às 

17h. Obs.: Não receberemos materiais no primeiro dia de aula. 

   - Todo material e uniforme deverá conter o nome do aluno. 

   - Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos 

mesmos e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

LLIISSTTAA  DDEE  MMAATTEERRIIAAIISS  ––  22001155    
 

3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2015. 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 01 minidicionário (novo acordo ortográfico) 

PARADIDÁTICOS (devem vir com nome e ficam no Colégio) 

 *Felpo Filva – Eva Furnari – Moderna   

 

Obs.: Será solicitado no início do 2º trimestre mais 01 livro paradidático, conforme projeto de ensino elaborado. 

LÍNGUA INGLESA 

 01 pasta plástica arquivo com elástico (deve vir com nome e fica com o aluno) 

 01 caixa de massinha de modelar (deve vir com nome e fica no Colégio) 

 

 

INFORMÁTICA 

 01 fone de ouvido (com o nome do aluno no fone) 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Natação   Masculino: boia, touca e sunga ou calção 

                                 Feminino: boia, touca e maiô 

                                 Óculos de natação  
                                  Atestado médico 

Obs.: Os alunos deverão trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para 

fazer Natação (o atestado deverá ser renovado a cada seis meses). 

 

ARTE 

 Ficará em casa para tarefas: 

 01 caixa de guache com 06 unidades 

Ficarão no Colégio: 

 01 pincel nº 14 (reaproveitar o pincel do ano de 2014) 

  01 pincel nº 16 (reaproveitar o pincel do ano de 2014) 

 01 copo plástico para usar com água nas aulas de pintura (reaproveitar o copo do ano de 2014) 

 01 avental ou camiseta para as aulas de pintura (reaproveitar o avental do ano de 2014) 

 01 pote de guache roxo ou marrom de 250ml  

 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 01 tesoura sem ponta 

 01 bloco de desenho Canson A4  (creme ou branco 140g/m) 

 01 régua simples de 30cm 

 01 tubo de cola branca 110g 

 01 caixa de cola colorida com 4 tubinhos 

Obs.: Esses materiais deverão ficar na Escola. Durante o ano letivo, serão desenvolvidos diversos projetos. Por isso, 

caso haja a necessidade de outros materiais  que  não  contêm  na lista, estes, serão solicitados com antecedência. Os 

materiais que serão reaproveitados do ano de 2014 ficarão na Escola para o ano de 2015. Serão devolvidos os 

materiais dos alunos que sairão da Escola ou dos alunos cujos pais solicitarem a devolução. 

 

* Livro adotado em 2014. 

 



MATERIAIS QUE FICARÃO NO COLÉGIO 

     300 folhas de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2)  

     01 bloco desenho Canson A4 (creme ou branco – 140 g/m) 

     01 folha de cartolina (qualquer cor)  

     01 folha de E.V.A. estampada 

     01 folha de E.V.A. lisa (qualquer cor) 

     10 cartolinas A4 (branca) 

 01 metro de papel contact transparente 

 01 metro de papel contact colorido 

 01 folha de papel duplex (qualquer cor) 

   Revistas velhas para recorte 

 01 tubo de gliter (qualquer cor) 

 01 tubo de cola dimensional (alto relevo - qualquer cor) 

 01 pacote de balão (qualquer cor) 

 01 DVD virgem (capa dura/plástica) 

 

 

MATERIAIS QUE FICARÃO COM OS ALUNOS 

 04 lápis de escrever 

 01 tubo de cola (110g) 

 02 borrachas 

 03 cadernos brochura (grande - para atividades, tarefa e produção textual) 

 01 tesoura sem ponta  

 01 apontador com reserva 

 01 régua 30 cm 

 01 caixa de lápis de cor 

 01 pasta arquivo com elástico 

 01 jogo de material dourado pequeno (individual) 

 01 ábaco vertical (aberto) 

 

 

 

Obs.: - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na Secretaria no dia 05/02/2015, das 13h30min às 

17h. Obs.: Não receberemos materiais no primeiro dia de aula. 

   - Todo material e uniforme deverá conter o nome do aluno. 

   - Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos 

mesmos e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



  

  

  

LLIISSTTAA  DDEE  MMAATTEERRIIAAIISS  ––  22001155    
 

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2015. 
 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 01 minidicionário (conforme a nova reforma ortográfica) 

 

PARADIDÁTICOS (devem vir com nome e ficam no Colégio) 

 *Fábula de dois irmãos – Evelise Haster / Kätni Bhend – FTD – 1ª ed. – São Paulo – 2010  

 *A história de cada um – Jacira Rodrigues – Editora scipione – 2005 (Coleção Crisálida) 
 

Obs.: Será solicitado no início do 2º trimestre mais 01 livro paradidático, conforme projeto de ensino elaborado. 

 

JOGO PEDAGÓGICO (deve vir com nome e fica no Colégio) 

- 01 jogo, a escolher:  Pega-Pega Tabuada – Grow  

                                       Palavra Secreta – Grow 

                                           

LÍNGUA INGLESA 

 01 caderno pequeno ou grande pautado de 01 matéria (fica com o aluno) 

 

INFORMÁTICA 

 01 fone de ouvido (com o nome do aluno no fone) 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Natação:   Masculino: boia, touca e sunga ou calção 

                  Feminino: boia, touca e maiô 

                  Óculos de natação  

                  01 caixa de massa de modelar 

                                    Atestado médico 

Obs.: Os alunos deverão trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para 

fazer Natação (o atestado deverá ser renovado a cada seis meses). 

 

ARTE 

 Ficará em casa para tarefas: 

 01 caixa de guache com 06 unidades 

Ficarão no Colégio: 

 01 pincel nº 20 (reaproveitar o pincel do ano de 2014) 

  01 pincel nº 02 (reaproveitar o pincel do ano de 2014) 

 01 copo plástico para usar com água nas aulas de pintura (reaproveitar o copo do ano de 2014) 

 01 avental ou camiseta para as aulas de pintura (reaproveitar o avental do ano de 2014) 

 01 pote de guache branco ou preto 250ml  

 01 bloco de desenho Canson A4 (creme ou branco 140g/m) 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 01 tela 30cm x 30cm (aproximadamente) 

 01 tubo de tinta acrílica para tela (qualquer cor) 

 01 tesoura sem ponta 

 01 régua simples de 30cm 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 01 tubo de cola branca de 110g 

 01 caixa de cola colorida com 4 tubinhos 

Obs.: Obs.: Esses materiais deverão ficar na Escola. Durante o ano letivo, serão desenvolvidos diversos projetos. Por  

isso, caso haja a necessidade de outros materiais que  não  contêm  na lista, estes, serão solicitados com 

antecedência. Os materiais que serão reaproveitados do ano de 2014 ficarão na Escola para o ano de 2015. Serão 

devolvidos os materiais dos alunos que sairão da Escola ou dos alunos cujos pais solicitarem a devolução. 

 
 

MATERIAIS QUE FICARÃO NO COLÉGIO 

  300 folhas de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2)  

 01 bloco desenho Canson A4 (creme ou branco – 140 g/m) 

 01 folha de cartolina (qualquer cor)  

 01 folha de E.V.A. estampada 

 01 folha de E.V.A. lisa (qualquer cor) 

 10 cartolinas - tamanho A4 (branca)  

 01 metro de papel contact transparente  

 01 metro de papel contact colorido 

 01 folha de papel duplex (qualquer cor) 

  Revistas velhas para recorte 

         01 tubo de gliter (qualquer cor)  

 01 tubo de cola dimensional (alto relevo - qualquer cor) 

 01 pacote de balão (qualquer cor) 

 01 DVD virgem (com capa dura/plástica) 

   20 folhas de papel duplex A4  (cores variadas) 

  

 

 

MATERIAIS QUE FICARÃO COM OS ALUNOS 

 02 borrachas 

 02 lápis de escrever 

 01 apontador com reserva 

 01 estojo de caneta hidrocor 

 01 tubo de cola (110g) 

       01 tesoura sem ponta  

 

 01 régua 30 cm 

 01 caixa de lápis de cor 

 03 cadernos brochura capa dura (grande – 01 matéria) 

 01 pasta com elástico 

 01 caderno grande para produção de texto 

       

 

 

Obs.: - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na Secretaria no dia 05/02/2015, das 13h30min às 

17h. Obs.: Não receberemos materiais no primeiro dia de aula. 

   - Todo material e uniforme deverá conter o nome do aluno. 

   - Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos 

mesmos e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

 

 
 
* Livros adotados em 2014. 
 
 
 

 
 

 
 

 



LLIISSTTAA  DDEE  MMAATTEERRIIAAIISS  ––  22001155    
 

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2015. 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 01 minidicionário (conforme a nova ortografia) 

 

PARADIDÁTICOS (devem vir com nome (a lápis) e ficam no Colégio) 

 *Terra à vista: Descobrimento ou invasão? – Benedito Prezia – Editora Moderna  

    *Um fotógrafo diferente chamado Debret – Mércia M. Leitão/Neide Duarte – Editora do Brasil S/A (disciplina   

de Arte)  

Obs.: Será solicitado no início do 2º trimestre mais 01 livro paradidático, conforme projeto de ensino elaborado. 

 
 

LÍNGUA INGLESA 

 01 caderno pequeno ou grande pautado de 01 matéria (fica com o aluno) 

 01 minidicionário (Português-Inglês/Inglês-Português) – Sugestões: Longman Dicionário Escolar (Editora 

Pearson Longman) / Landmark (Editora Richmond) / Amadeu Marques (Editora Ática) / Minidicionário 

Antonio Olinto (Editora Saraiva) (fica com o aluno) 
 

 

INFORMÁTICA 

 01 fone de ouvido (com o nome do aluno no fone) 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Natação:   Masculino: boia, touca e sunga ou calção 

                   Feminino: boia, touca e maiô 

                   Óculos de natação  

                    Atestado médico 

Obs.: Os alunos deverão trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para 

fazer Natação (o atestado deverá ser renovado a cada seis meses). 

ARTE 

 Ficará em casa para tarefas: 

 01 caixa de guache com 06 unidades 

Ficarão no Colégio: 

 01 pincel nº 14 (reaproveitar o pincel do ano de 2014) 

  01 pincel nº 02 (reaproveitar o pincel do ano de 2014) 

 01 copo plástico para usar com água nas aulas de pintura (reaproveitar o copo do ano de 2014) 

 01 pote de guache verde ou laranja de 250ml  

 01 caixa de lápis de cor 12 cores 

 01 tesoura sem ponta 

 01 bloco de desenho Canson A3  (creme ou branco 140g/m) 

 01 régua simples 

 01 tubo de cola branca de 110g 

 01 caneta nanquim  

 01 caixa de canetinhas coloridas  

Obs.: Esses materiais deverão ser deixados na Escola. Durante o ano letivo, serão desenvolvidos diversos projetos. 

Por isso, caso haja a necessidade de outros materiais que não contem na lista, estes, serão solicitados com 

antecedência. Os materiais que serão reaproveitados do ano de 2014 ficarão na Escola para o ano de 2015. Serão 

devolvidos os materiais dos alunos que sairão da Escola ou dos alunos cujos os pais solicitarem a devolução. 

 

* Livros adotados em 2014. 

 



MATERIAIS QUE FICARÃO NO COLÉGIO 

 300 folhas de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2)  

 01 bloco desenho Canson A4 (creme ou branco – 140 g/m) 

 01 folha de cartolina (qualquer cor)  

 01 folha de E.V.A. estampada  

 01 folha de E.V.A. lisa (qualquer cor) 

 10 cartolinas A4 (branca)  

 01 metro de papel contact colorido  

 01 metro de papel contact transparente 

 Revistas velhas para recorte 

 01 tubo de gliter (qualquer cor) 

 01 tubo de cola dimensional (alto relevo - qualquer cor) 

       01 pacote de balão (qualquer cor) 

       01 DVD virgem (com capa dura/plástica) 

 20 folhas de papel duplex A4  (cores variadas) 

 01 pote de massa de modelar (pote individual 141g – cores diversas - laranja, marrom, vermelho, azul,   

cor de pele ou amarelo 

 

 

MATERIAIS QUE FICARÃO COM OS ALUNOS 

 03 borrachas  

 04 lápis de escrever 

 01 tubo de cola  

 01 apontador com reserva 

 01 caixa de lápis de cor 

 02 canetas (cor azul) 

     01 tesoura sem ponta  

 01 régua 30cm 

 01 pasta arquivo com divisória (com 12 repartições) 

 01 caderno universitário brochura capa dura – 96 folhas 

     01 caderno universitário brochura capa dura (48 folhas) para 

produção textual 

 

 
 

 

 

Obs.: - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na Secretaria no dia 05/02/2015, das 13h30min às 

17h. Obs.: Não receberemos materiais no primeiro dia de aula. 

   - Todo material e uniforme deverá conter o nome do aluno. 

   - Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos 

mesmos e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LLIISSTTAA  DDEE  MMAATTEERRIIAAIISS  ––  22001155    
 

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2015. 

ARTE 

Materiais que ficarão com o aluno: 

 01 pasta com elástico (plástica) 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 01 tubo de cola (pequeno) 

 01 régua de 30cm 

 

 01 tesoura sem ponta 

 01 apontador 

 01 caderno de 48 folhas para Arte e Educação Física 

 01 pincel nº 18 

... 

 

Materiais que ficarão na Escola: 

  01 cola dimensional (alto relevo) na cor prata ou dourada 

  01 bloco desenho Canson A3 (creme ou branco - 140 g/m) 

  01 tubo de cola (500g) 

 

      

 

Obs.:  - Os materiais deixados na Escola serão utilizados pelos alunos durante o ano. 

   - Durante o ano poderão ser solicitados outros materiais, de acordo com a necessidade dos projetos a serem desenvolvidos. 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda 

 01 caderno 

Natação:  Masculino: touca e sunga ou calção 

               Feminino: touca e maiô 

              Óculos de natação  

  Atestado médico 

Obs.: Os alunos deverão trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para fazer Natação (o 

atestado deverá ser renovado a cada seis meses). 

 
 

GEOGRAFIA 

 Atlas: Atlas Geográfico – Vera Caldini / Leda Isola – Editora Saraiva – 2009 ou edição reformulada 

  Obs.: O Atlas será utilizado no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

 01 minidicionário – Espanhol-Português/Português-Espanhol – Sugestões: Dicionário Santillana para estudantes – 

NOVO – Miguel Diaz y García Talavera – 2ª edição – Editora Santillana (com CD-ROM) / Minidicionário Saraiva – 7ª 

edição – São Paulo – Editora Saraiva – 2009 

Obs.: O minidicionário será utilizado no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

 

PARADIDÁTICOS 

 *Las Memorias de Greta – Maria de Los Ángeles Jiménez/Josephine Sánchez Hernández – Editora Ática – 4ª edição 

 

 
LÍNGUA INGLESA 

 01 minidicionário bilíngue (Português-Inglês/Inglês-Português) – Sugestões: Longman Dicionário Escolar (Editora Pearson 

Longman) / Landmark (Editora Richmond) / Amadeu Marques (Editora Ática) / Minidicionário Antonio Olinto (Editora 

Saraiva) 

Obs.: O minidicionário será utilizado no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 

 01 minidicionário de Língua Portuguesa (CONFORME A NOVA REFORMA ORTOGRÁFICA) – Sugestões: 

Minidicionário Houaiss – Editora Objetiva / Minidicionário Soares Amora – Editora Saraiva / Minidicionário 

Silveira Bueno – Editora FTD / Minidicionário Aurélio – Editora Positivo 
Obs.: O minidicionário será utilizado no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

 

PARADIDÁTICOS  

 *A chave de casa – Ivan Jaf – Editora Atual 

  Desprezados F.C – Júlio Emílio Braz – Editora Saraiva 

 *Miguel e o sexto ano – Lino de Albergaria – Editora Saraiva 

 

Obs.: Além dos livros requisitados acima, será utilizado o acervo da Biblioteca da Unesc. 

 

 
MATEMÁTICA 

 01 compasso 

 01 transferidor 

 01 caderno quadriculado pequeno 

 

 
MATERIAIS QUE FICARÃO NO COLÉGIO (E QUE SERÃO UTILIZADOS EM TODAS AS DISCIPLINAS E EM TODAS 

 AS TURMAS) 

 02 resmas de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2) 

 01 bloco desenho Canson A3 (creme ou branco - 140 g/m) 

 01 folha de cartolina (qualquer cor)  

 02 folhas de papel cartão (qualquer cor) 

 01 folha de E.V.A. estampada 

 01 folha de E.V.A. lisa (qualquer cor) 

 10 cartolinas - tamanho A4 (branca)  

 01 rolo de papel crepom (qualquer cor)  

 01 pincel atômico (qualquer cor) 

 Revistas velhas para recorte 

 01 régua de 30cm 

 01 tubo de gliter (qualquer cor) 

 01 tubo de cola dimensional (alto relevo - qualquer cor) 
 01 fita crepe (cor marrom)  

 
Obs.: Colocar nome antes de entregar na Secretaria. 

 

 
 

 

 

 

         
 

 

 

Obs.:  - O aluno precisará trazer para o Colégio, diariamente, um penal completo e 01 caderno (12 matérias), que serão utilizados 

             em todas as disciplinas. 

   - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na Secretaria nos dias: 04 ou 05/02/2015, das 7h30min às  

11h30min ou das 12h30min às 16h30min. Obs.: Não receberemos materiais no primeiro dia de aula. 

 - Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos 

mesmos e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 
 

 

* Livros adotados em 2014. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

LLIISSTTAA  DDEE  MMAATTEERRIIAAIISS  ––  22001155    
 

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2015. 

ARTE 

Materiais que ficarão com o aluno: 

 01 pasta com elástico (plástica) 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 01 tubo de cola (pequeno) 

 01 régua de 30cm 

 

 01 tesoura sem ponta 

 01 apontador 

 01 borracha macia 

 01 caderno de 48 folhas para Arte e Educação Física 

 

 

 

Materiais que ficarão na Escola: 

  01 bloco A3 de papel cartão colorido 

 01 pincel nº 24 

        01 tubo de cola (500g) 

 

 

Obs.: - Os materiais deixados na Escola serão utilizados pelos alunos durante o ano. 

         - Durante o ano poderão ser solicitados outros materiais, de acordo com a necessidade dos projetos a serem desenvolvidos. 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda 

 01 caderno 

Natação:  Masculino: touca e sunga ou calção 

               Feminino: touca e maiô 

              Óculos de natação  

  Atestado médico 

Obs.: Os alunos deverão trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para fazer Natação (o 

atestado deverá ser renovado a cada seis meses). 

 

 

GEOGRAFIA 

 Atlas: Atlas Geográfico – Vera Caldini / Leda Isola – Editora Saraiva – 2009 ou edição reformulada 

  Obs.: O Atlas será utilizado no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

 01 minidicionário – Espanhol-Português/Português-Espanhol – Sugestões: Dicionário Santillana para estudantes – 

NOVO – Miguel Diaz y García Talavera – 2ª edição – Editora Santillana (com CD-ROM) / Minidicionário Saraiva – 7ª 

edição – São Paulo – Editora Saraiva – 2009 

Obs.: O minidicionário será utilizado no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

 

PARADIDÁTICO 

 *Ivan, el terrible – Delia María de Césaris / Telma Guimarães Castro Andrade – Editora Santillana – 2ª edição 

 

 

LÍNGUA INGLESA 

 01 minidicionário bilíngue (Português-Inglês/Inglês-Português) – Sugestões: Longman Dicionário Escolar (Editora 

Pearson Longman) / Landmark (Editora Richmond) / Amadeu Marques (Editora Ática) / Minidicionário Antonio Olinto 

(Editora Saraiva) 

Obs.: O minidicionário será utilizado no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

 

 



 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 01 minidicionário de Língua Portuguesa (CONFORME A NOVA REFORMA ORTOGRÁFICA) – Sugestões: Minidicionário 

Houaiss – Editora Objetiva / Minidicionário Soares Amora – Editora Saraiva / Minidicionário Silveira Bueno – Editora FTD 

/ Minidicionário Aurélio – Editora Positivo 

Obs.: O minidicionário será utilizado no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

 

PARADIDÁTICOS  

 *O Super Silva – Ivan Jaf – Editora Ática  

 *Vovó tá com a macaca – Ivan Jaf – Editora Atual 

    Três Aventuras: A volta ao mundo em oitenta dias, O Escaravelho de Ouro, O manuscrito de Phileas Fogg – Júlio Emílio 

Braz & Julio Verne & Edgar Allan Poe – Editora Saraiva 

 

Obs.: Além dos livros requisitados acima, será utilizado o acervo da Biblioteca da Unesc. 

 

MATEMÁTICA 

 01 transferidor 

 01 compasso 

 01 caderno quadriculado pequeno 

 

 

MATERIAIS QUE FICARÃO NO COLÉGIO (E QUE SERÃO UTILIZADOS EM TODAS AS DISCIPLINAS E EM TODAS AS 

TURMAS) 

 02 resmas de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2) 

 01 bloco desenho Canson A3 (creme ou branco -140 g/m) 

 01 folha de cartolina (qualquer cor)  

 02 folhas de papel cartão (qualquer cor) 

 10 cartolinas - tamanho A4 (branca)  

 01 folha de papel duplex (qualquer cor) 

 01 pincel atômico (qualquer cor) 

  Revistas velhas para recorte 

 01 cola em bastão 

 01 régua de 30cm 

 01 tubo de gliter (qualquer cor) 

 01 tubo de cola dimensional (alto relevo - qualquer cor) 
 01 fita crepe (cor marrom)  

 
Obs.: Colocar nome antes de entregar na Secretaria. 

 
 
 

 

 

 

Obs.:  - O aluno precisará trazer para o Colégio, diariamente, um penal completo e 01 caderno (12 matérias), que serão utilizados 

             em todas as disciplinas. 

   - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na Secretaria nos dias: 04 ou 05/02/2015, das 7h30min às 

11h30min ou das 12h30min às 16h30min. Obs.: Não receberemos materiais no primeiro dia de aula. 

 - Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade    

dos mesmos e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 
 

 

* Livros adotados em 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LLIISSTTAA  DDEE  MMAATTEERRIIAAIISS  ––  22001155    
 

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 
MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2015. 
 

 
ARTE 

Materiais que ficarão com o aluno: 

 01 pasta com elástico (plástica) 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 01 tubo de cola (pequeno) 

 01 régua de 30cm 

 

 01 tesoura sem ponta 

 01 apontador 

 01 borracha macia 

              01 caderno de 48 folhas para Arte e Educação Física 

 

. 

 
Materiais que ficarão na Escola: 

  03 folhas de papel cartão (grandes - cores variadas) 

  03 metros de papel contact estampado 

  01 caneta (marcador) preta de ponta fina 

 

 

Obs.: - Os materiais deixados na Escola serão utilizados pelos alunos durante o ano. 

  - Durante o ano poderão ser solicitados outros materiais, de acordo com a necessidade dos projetos a serem desenvolvidos. 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda 

 01 caderno 

Natação:  Masculino: touca e sunga ou calção 

               Feminino: touca e maiô 

              Óculos de natação  

  Atestado médico 

Obs.: Os alunos deverão trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para fazer Natação (o 

atestado deverá ser renovado a cada seis meses). 

 
 

GEOGRAFIA 

 Atlas: Atlas Geográfico – Vera Caldini / Leda Isola – Editora Saraiva – 2009 ou edição reformulada 

  Obs.: O Atlas será utilizado no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

  

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

 01 minidicionário – Espanhol-Português/Português-Espanhol   –  Sugestões:  Dicionário Santillana para estudantes – 

NOVO – Miguel Diaz y García Talavera – 2ª edição – Editora Santillana  (com CD-ROM) /  Minidicionário  Saraiva –  7ª 

edição –  São Paulo  –  Editora Saraiva – 2009 

Obs.: O minidicionário será utilizado no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

 

PARADIDÁTICO  

  El Zorro – Johnston McCulley – Editora Scipione – Coleção LEER Y APRENDER 

 

LÍNGUA INGLESA 

 01 minidicionário Português-Inglês/Inglês-Português - Sugestões: Oxford Escolar – Editora Oxford University / 

Landmark – Editora Richmond /Amadeu Marques – Editora Ática / Minidicionário Antonio Olinto - Editora Saraiva 

Obs.: O minidicionário será utilizado no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

 

 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 

 01 minidicionário de Língua Portuguesa (CONFORME A NOVA REFORMA ORTOGRÁFICA) – Sugestões: Minidicionário 

Houaiss – Editora Objetiva / Minidicionário Soares Amora – Editora Saraiva / Minidicionário Silveira Bueno – Editora FTD 

/ Minidicionário Aurélio – Editora Positivo 

  01 minigramática de Língua Portuguesa (CONFORME A NOVA REFORMA ORTOGRÁFICA) 

 - Sugestões: Domingos Paschoal Cegalla – Editora Nacional / Ernani Terra – Editora Scipione 

Obs.: O minidicionário e a minigramática serão utilizados no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

  01 caderno grande 

 

PARADIDÁTICOS  

 *O vendedor de queijos e outras crônicas – Alexandre Azevedo – Atual Editora 

 *Ponte para Terabítia – Katherine Paterson – Editora Salamandra 

 *Mensagem para você – Ana Maria Machado – Editora Ática 

 

Obs.: Além dos livros requisitados acima, será utilizado o acervo da Biblioteca da Unesc. 

 

MATEMÁTICA 

 01 compasso 

 01 transferidor 

 01 caderno quadriculado pequeno 

 

 

 

MATERIAIS QUE FICARÃO NO COLÉGIO (E QUE SERÃO UTILIZADOS EM TODAS AS DISCIPLINAS E EM TODAS  

AS TURMAS) 

 02 resmas de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2) 

 01 bloco desenho Canson A3 (creme ou branco -140 g/m) 

 01 folha de cartolina (qualquer cor)  

 02 folhas de papel cartão (qualquer cor) 

 10 cartolinas - tamanho A4 (branca)  

 01 metro de papel contact colorido  

 01 metro de papel contact transparente 

 01 folha de papel duplex (qualquer cor) 

 01 pincel atômico (qualquer cor) 

 Revistas velhas para recorte 

 01 tubo de cola 500g 

 01 régua de 30cm 

 01 tubo de gliter (qualquer cor) 

 01 tubo de cola dimensional (alto relevo - qualquer cor) 
 01 fita crepe (cor marrom)  

 
Obs.: Colocar nome antes de entregar na Secretaria. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.:  - O aluno precisará trazer para o Colégio, diariamente, um penal completo e 01 caderno (12 matérias), que serão utilizados 

             em todas as disciplinas. 

   - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na Secretaria nos dias: 04 ou 05/02/2015, das 7h30min às 

11h30min ou das 12h30min às 16h30min. Obs.: Não receberemos materiais no primeiro dia de aula. 

   - Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos 

mesmos e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 
 

 

* Livros adotados em 2014. 
  

 

  



  

LLIISSTTAA  DDEE  MMAATTEERRIIAAIISS  ––  22001155    
 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2015. 
 

ARTE 

Materiais que ficarão com o aluno: 

 01 pasta com elástico (plástica) 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 01 tubo de cola (pequeno) 

 01 régua de 30cm 

 

 01 tesoura sem ponta 

 01 apontador 

 01 borracha macia 

 01 caderno de 48 folhas para Arte e Educação Física 

 

 

 

Materiais que ficarão na Escola: 

  03 folhas de papel cartão (grandes - cores variadas) 
  03 metros de papel contact estampado 

  01 caneta (marcador) preta de ponta fina  

 

 

Obs.: - Os materiais deixados na Escola serão utilizados pelos alunos durante o ano. 

         - Durante o ano poderão ser solicitados outros materiais, de acordo com a necessidade dos projetos a serem desenvolvidos. 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda 

 01 caderno 

Natação:  Masculino: touca e sunga ou calção 

               Feminino: touca e maiô 

              Óculos de natação  

  Atestado médico 

Obs.: Os alunos deverão trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para fazer Natação (o 

atestado deverá ser renovado a cada seis meses). 

 
 

GEOGRAFIA 

 Atlas: Atlas Geográfico – Vera Caldini / Leda Isola – Editora Saraiva – 2009 ou edição reformulada 

  Obs.: O Atlas será utilizado no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

  

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

 01 minidicionário – Espanhol-Português/Português-Espanhol – Sugestões: Dicionário Santillana para estudantes – 

NOVO – Miguel Diaz y García Talavera – 2ª edição – Editora Santillana (com CD-ROM) / Minidicionário Saraiva – 7ª 

edição – São Paulo – Editora Saraiva – 2009 

Obs.: O minidicionário será utilizado no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

 

PARADIDÁTICO 

 *La Ciudad de los Dioses – Luis Maria Carrero – Editora Santillana  

 

LÍNGUA INGLESA 

 01 minidicionário Português-Inglês/Inglês-Português – Sugestões: Oxford Escolar – Editora Oxford University / 

Landmark – Editora Richmond /Amadeu Marques – Editora Ática / Minidicionário Antonio Olinto - Editora Saraiva 

Obs.: O minidicionário será utilizado no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

 

PARADIDÁTICO 

    The Troy Wtone – beginner easystarts – Autor: Stephen Rabley 
 

 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 

 01 minidicionário de Língua Portuguesa (CONFORME A NOVA REFORMA ORTOGRÁFICA) – Sugestões: Minidicionário 

Houaiss – Editora Objetiva / Minidicionário Soares Amora – Editora Saraiva / Minidicionário Silveira Bueno – Editora FTD 

/ Minidicionário Aurélio – Editora Positivo 

  01 minigramática de Língua Portuguesa (CONFORME A NOVA REFORMA ORTOGRÁFICA) 

 - Sugestões: Domingos Paschoal Cegalla – Editora Nacional / Ernani Terra – Editora Scipione 

Obs.: O minidicionário e a minigramática serão utilizados no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

  01 caderno grande 

 

 

PARADIDÁTICOS  

 *Machado e Juca – Luiz Antonio Aguiar – Editora Saraiva 

 *Estrelas Tortas – Walcyr Carrasco – Editora Moderna 

 *O vale do medo – Conan Doyle – Editora Ática 

 

Obs.: Além dos livros requisitados acima, será utilizado o acervo da Biblioteca da Unesc. 

 

 

MATEMÁTICA  

 01 compasso 

 01 transferidor 

 01 calculadora científica (simples) 

 

 

MATERIAIS QUE FICARÃO NO COLÉGIO (E QUE SERÃO UTILIZADOS EM TODAS AS DISCIPLINAS E EM TODAS  

AS TURMAS) 

 02 resmas de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2) 

 01 bloco desenho Canson A3 (creme ou branco -140 g/m) 

 01 folha de cartolina (qualquer cor)  

 02 folhas de papel cartão (qualquer cor) 

 10 cartolinas - tamanho A4 (branca)  

 01 metro de papel contact colorido  

 01 metro de papel contact transparente 

 01 pincel atômico (qualquer cor) 

 Revistas velhas para recorte 

 01 tubo de cola pequeno 

 01 régua de 30cm 

 01 tubo de gliter (qualquer cor) 

 01 tubo de cola dimensional (alto relevo - qualquer cor) 

 01 caneta marcador ponta fina (preta)  

 01 fita crepe (cor marrom)  
 

 

 

 

 

Obs.:  - O aluno precisará trazer para o Colégio, diariamente, um penal completo e 01 caderno (12 matérias), que serão utilizados 

             em todas as disciplinas. 

   - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na Secretaria nos dias: 04 ou 05/02/2015, das 7h30min às 

11h30min ou das 12h30min às 16h30min. Obs.: Não receberemos materiais no primeiro dia de aula. 

   - Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos 

mesmos e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 
 

 

* Livros adotados em 2014. 

 

 

 


