Educação Infantil – Infantil II (5 anos)
02 caixas de massa de modelar 12 cores ACRILEX SOFT
01 fita crepe 18x50 *
01 pincel cato cabo longo 815-06*
01 pacote de prendedor de roupas plástico *
01 pacote de papel canson color 180g/m2 – A4 *
01 pacotes de canson fluorescente *
01 pacote de chamequinho amarelo*
02 pacotes de “Chamex” 500 fls –A4 branco *
01 pacote de papel Vergê 180 grs branco*
01 papel crepom colorido *
02 placas de E.V.A colorido – liso *
01 placa de E.V.A decorado *
01 placa de E.V.A branco felpudo *
01 Kit border tema: bichinhos de jardim
05 glitters de 3 gramas nas cores: prata, dourado, vermelho,
verde e azul. *
01 caixa de cola colorida (5 cores)*
01 pincel “Pilot” (cores: azul, vermelho ou verde)*
01 Brinquedo pedagógico (para criança de 5 anos)
Sugestões:
. Quebra cabeça:
. Formar palavras:
. Jogo da memória com palavras ou números:
. Associação número-quantidade
. Encaixe de palavras e ou/ números.

MATERIAL QUE DEVERÁ FICAR NA MOCHILA COM
A CRIANÇA DIARIAMENTE:
01 estojo ou bolsinha contendo 1 borracha macia, 1 apontador
(com 2 furos p/lápis grosso e fino), 1 caixa de lápis de cor
grande, 1 tesoura sem ponta (gravar o nome), 2 lápis preto
grafite, 1 cola pequena*
01 caderno brochurão 96 fls com pauta para ser usado como
agenda – tamanho grande na cor vermelha.
01 caderno de desenho 48 fls sem seda
02 cadernos brochurão 96 fls com pauta e sem adesivos sendo
um na cor azul e um na cor verde.
01 pasta de papel com grampo trilho plástico ou metal
01 pasta de arquivo simples para tarefa
01 lancheira – Colocar nome da criança
01 Kit higiene bucal: Escova de dentes com caixinha plástica
e creme dental, ambos com o nome da criança.
LIVROS – ENCAPAR OS LIVROS
➢ MATEMÁTICA- “Coleção Eu Gosto Mais” Volume 2,
4° Edição.
EDUCAÇÃO INFANTIL.
Autores: CÉLIA MARIA COSTA PASSOS

ZENEIDE ALBUQUERQUE INOCENCIO DA
SILVA
Editora: IBEP, 2015
➢ LINGUAGEM- “Coleção Marcha Criança” 5° Edição-Educação
Infantil - Volume 3
Autores: MARIA TEREZA MARSICO
ARMANDO COELHO DE CARVALHO NETO
Editora: Scipione
➢ LITERATURA- 01 LIVRO INDICADO PARA A FAIXA
ETÁRIA DE ALFABETIZAÇÃO

*Usado para atividades individuais do aluno.

OBSEVAÇÃO

•
•
•
•
•
•

INÍCIO DAS AULAS: 04/FEVEREIRO/2019.
Todo o material deverá ser entregue com o nome da criança em cada item.
HORÁRIO INICIAL DAS AULAS: 13h.
UNIFORME: de uso obrigatório (vendido em malharia).
As professoras estarão recebendo e conferindo os materiais no dia 01/02/19 das 14h às 17h no colégio.

Reunião de Pais dia 01/02/2019, às 14h.
Preocupadas em receber bem as crianças nos primeiros dias de aula, pedimos por gentileza que tragam o
material na data citada. Agradecemos pela compreensão.

Educação Infantil – Maternal (3 anos)
01 caixas de giz de cera - ECO GIZ Faber Castell n° 94
01 brilho cola ACRILEX *
02 brinquedo pedagógico de madeira (para criança de 3
anos) com peças grandes.
03 caixas de massa de modelar 12 cores
02 potes de tinta guache grande *
02 colas bastão fina *
02 pacotes de chamex 500 folhas A4 branco *
01 pacote A4 branco 120 g – 50 folhas
01 pacote de chamequinho amarelo*
02 papéis crepom colorido *
01 metro de papel contact transparente
01 EVA peludo *
02 EVA lisos – cores diferentes *
01 EVA com gliter *
01 Kit border
01 rolo fitilho colorido *
01 lixa fina (lixa massa para parede) *
Tampinhas de garrafa PETI*
01 pincel para pintura com nome n°16*
01 caixa encapada de sapato
01 caixa encapada de camisa
01 avental de plástico para pintura com nome
01 pacote de papel Vergê 180 grs branco*
01 pacote de color set decorativo *
01 pasta de papel com grampo

MATERIAL QUE DEVERÁ FICAR NA MOCHILA
COM A CRIANÇA DIARIAMENTE:
01 lancheira (com nome)
01 caderno pequeno de capa dura (96 folhas)
01 caderno brochurão capa dura sem pauta (96 folhas)
01 caderno de desenho grande (para música)
01 escova de dentes infantil com caixinha plástica e uma
pasta dental para uso individual da criança (com nome)
01 pasta plástica com elástico simples para tarefa
01 estojo contendo: uma borracha macia, um apontador
jumbo, caixa de lápis de cor jumbo, 2 lápis grafite jumbo.

*Usado para atividades individuais do aluno.

OBSEVAÇÃO

•
•
•
•
•
•

INÍCIO DAS AULAS: 04/FEVEREIRO/2019.
Todo o material deverá ser entregue com o nome da criança em cada item.
HORÁRIO INICIAL DAS AULAS: 13h.
UNIFORME: de uso obrigatório (vendido em malharia).
As professoras estarão recebendo e conferindo os materiais no dia 01/02/19 das 13h às 17h no colégio.

Reunião de Pais dia 01/02/2019, às 13 h.
Preocupadas em receber bem as crianças nos primeiros dias de aula, pedimos por gentileza que tragam o
material na data citada. Agradecemos pela compreensão.

1º Ano do Ensino Fundamental (Classe de
Alfabetização)
10 cadernos grandes 96 folhas brochurão com linhas
01 caixa de lápis de cor grande
01 tubo de cola branca pequena
01 apontador
02 lápis pretos n°2
01 tesoura de ponta redonda (com nome gravado)
01 borracha macia
01 pasta ou mochila
01 lancheira
01 régua de 30 cm (acrílico)
01 pasta de plástico com elástico (para tarefas)
Material para aula de artes
01 caderno de desenho grande 48 folhas, sem folha seda
01 caixa de giz de cera*
01 caixa de tinta guache pequena com 12 cores diferentes*
01 caixa de cola brilho com cores variadas*
01 caixa de cola colorida com cores variadas*
02 pincéis para pintura um n° 2 e um n°8 (ponta achatada)*
01 jogo de canetinhas hidrocor*
** colocar o nome da criança em todos os itens.
Material a ser entregue no Colégio
01 pacote de papel colorido fluorescente 120g-25 folhas*
01 pacote de papel A4 branco 120g-50 folhas*
01 pacote de papel Vergê 180 grs branco*
01 folha de EVA colorida*
01 folha de EVA com glíter*
01 pacote de aplicativos de EVA*
02 pacotes “Chamex” A4 500 folhas*
01 fita para embalagem transparente 45mm x 45m*
**Usado

LIVROS

LÍNGUA PORTUGUESA: “Coleção Marcha Criança” 1°
ano – Ensino Fundamental - 3ª Edição
EDITORA: Scipione
AUTORES: Maria Teresa Marsico / Maria Elisabete
Martins Antunes / Armando Coelho de Carvalho Neto
MATEMÁTICA: “Coleção Marcha Criança” - 1° ano
Ensino Fundamental - 3ª Edição
EDITORA: Scipione
AUTORES: Maria Teresa Marsico / Maria Elisabete
Martins Antunes / Armando Coelho de Carvalho Neto
CIÊNCIAS: “Coleção Marcha Criança” - 1° ano Ensino
Fundamental - 3ª Edição
EDITORA: Scipione
AUTORES: Maria Teresa Marsico / Maria Elisabete
Martins Antunes / Armando Coelho de Carvalho Neto
HISTÓRIA/GEOGRAFIA: “Coleção Marcha Criança” 1° ano
– Ensino Fundamental - 3ª Edição
EDITORA: Scipione
AUTORES: Maria Teresa Marsico / Maria Elisabete
Martins Antunes / Armando Coelho de Carvalho Neto
INGLÊS: “Coleção Marcha Criança” 1° ano – Ensino
Fundamental – StartUp
EDITORA : Scipione
AUTORES: Eliete Morino/Rita Brugin
01 Livro de Literatura (indicado para alfabetização)

para atividades individuais do aluno.

OBSEVAÇÃO

•
•
•
•
•
•

INÍCIO DAS AULAS: 04/FEVEREIRO/2019.
Todo o material deverá ser entregue com o nome da criança em cada item.
HORÁRIO INICIAL DAS AULAS: 13h.
UNIFORME: de uso obrigatório (vendido em malharia).
As professoras estarão recebendo e conferindo os materiais no dia 01/02/19 das 14h às 17h no colégio.

Reunião de Pais dia 01/02/2019 às 14h.
Preocupadas em receber bem as crianças nos primeiros dias de aula, pedimos por gentileza que tragam o
material na data citada. Agradecemos pela compreensão.

2º Ano ao 5º Ano do Ensino Fundamental
2º Ano do Ensino Fundamental

09 cadernos pautados (com linhas) espirais (encapados e com o nome)
01 caixa de lápis de cor grande
01 apontador
03 lápis pretos n°2
01 borracha macia
01 tubo de cola branca *
01 caneta marca texto
01 régua de 30 cm (acrílico)
01 minidicionário da Língua Portuguesa- Aurélio- Editora Positivo.
01 minidicionário de Inglês
01 pasta plástica preta com 5 plásticos (Para aula de coral)
01 pasta plástica com elástico (para tarefas)
01 Agenda’

*Usado para atividades individuais do aluno.

Material para ser entregue na Secretaria do Colégio
02 pacotes “Chamex” A4 500 folhas *
01 pacote de papel colorido 120g -50 folhas *
01 pacote de papel A4 branco 120g -50 folhas *
01 pacote de papel Vergê 180 grs branco*
01 folha EVA colorida*
01 folha de EVA com glíter*
01 fita para embalagem transparente 45mm X 45m.*
Livro
MARCHA CRIANÇA 2° ANO – CALIGRAFIA COM
ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA
Autores: MARIA TEREZA MARSICO
ARMANDO COELHO
Editora: SCIPIONE

3º Ano do Ensino Fundamental
09 cadernos pautados (com linhas) espirais (encapados e com o nome)
Estojo com lápis, borracha, apontador, lápis de cor.
01 tubo de cola pequeno *
01 minidicionário de inglês
01 dicionário da Língua Portuguesa – Aurélio. Ed. Positivo ou similar
01 pasta de elástico (para tarefas)
01 pasta plástica preta com 5 plásticos (Para aula de coral)
01 Agenda’
01 régua
01 tesoura de ponta arredondada
01 caneta esferográfica preta (para simulado)

*Usado para atividades individuais do aluno.

Material para ser entregue na Secretaria do Colégio
02 pacotes “Chamex” A4 500 folhas *
01 pacote de papel canson branco *
01 pacote de papel canson 120g colorido *
01 pacote de papel Vergê 180 grs branco*

Livro
MARCHA CRIANÇA 3° ANO – CALIGRAFIA COM
ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA
Autores: MARIA TEREZA MARSICO
ARMANDO COELHO
Editora: SCIPIONE

4º Ano do Ensino Fundamental
10 cadernos pautados (com linhas) espirais (encapados e com o nome)
Estojo com lápis, borracha, apontador, lápis de cor.
01 tubo de cola pequeno *
01 caneta marca texto
01 minidicionário de inglês
01 dicionário da Língua Portuguesa – Aurélio. Ed. Positivo
01 pasta de elástico (para tarefas)
01 pasta plástica preta com 5 plásticos (Para aula de coral)
01 Agenda’
01 régua
01 tesoura de ponta arredondada
01 caneta esferográfica preta (para simulado)

*Usado para atividades individuais do aluno.

Material para ser entregue na Secretaria do Colégio
02 pacotes “Chamex” A4 500 folhas *
01 pacote de papel canson 120g colorido *
01 pacote de papel canson branco *
01 pacote de papel Vergê 180 grs branco*

Livro
MARCHA CRIANÇA 4° ANO – CALIGRAFIA COM
ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA
Autores: MARIA TEREZA MARSICO
ARMANDO COELHO
Editora: SCIPIONE

5º Ano do Ensino Fundamental
10 cadernos pautados (com linhas) espirais (encapados e com o nome)
Estojo com lápis, borracha, apontador, lápis de cor.
01 tubo de cola pequeno *
01 caneta marca texto
01 Dicionário da Língua Portuguesa– Aurélio Ed. Positivo
01 minidicionário de inglês
01 pasta plástica preta com 5 plásticos (Para aula de coral)
01 pasta de elástico (para tarefas)
01 Agenda’
01 régua
01 tesoura de ponta arredondada
01 caneta esferográfica preta (para simulado)

**Usado para atividades individuais do aluno.

Material para ser entregue na Secretaria do Colégio
02 pacotes “Chamex” A4 500 folhas *
01 pacote de papel canson branco *
01 pacote de papel canson 120g colorido *
01 pacote de papel Vergê 180 grs branco*

Livro
MARCHA CRIANÇA 5° ANO – CALIGRAFIA COM
ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA
Autores: MARIA TEREZA MARSICO
ARMANDO COELHO
Editora: SCIPIONE

OBSEVAÇÃO

•
•
•
•

INÍCIO DAS AULAS: 04/FEVEREIRO/2019.
Todo o material deverá ser entregue com o nome da criança em cada item.
HORÁRIO INICIAL DAS AULAS: 13h.
UNIFORME: de uso obrigatório (vendido em malharia).

6º Ano ao 9º Ano do Ensino Fundamental
6º Ano do Ensino Fundamental
11 cadernos de linha
Lápis, borracha, régua, lápis de cor, caneta
01 tubo de cola pequeno*
01 Dicionário da Língua Portuguesa: atualizado com o novo acordo ortográfico.
(Sugestão :Silveira Bueno-Ed.FTD/ Houaiss – Ed. Moderna)
01 Gramática - Língua Portuguesa: atualizado, com o novo acordo ortográfico
(Sugestão: Paschoalin & Spadoto- Ed. FTD / Domingos Paschoal CEGALLA – Ed.
Companhia Editora Nacional).
01 minidicionário de Inglês
01 Agenda

Material para ser entregue na Secretaria do Colégio

01 FITA CREPE *
02 PACOTES “ CHAMEX” A4 COM 500 FOLHAS *

*Usado para atividades individuais do aluno.

7º Ano do Ensino Fundamental
11 cadernos de linha
Lápis, borracha, régua, lápis de cor, caneta
01 tubo de cola pequeno*
01 Dicionário da Língua Portuguesa: atualizado com o novo acordo
ortográfico.(Sugestão :Silveira Bueno-Ed.FTD/ Houaiss – Ed. Moderna)
01 Gramática - Língua Portuguesa: atualizado, com o novo acordo ortográfico
(Sugestão: Paschoalin & Spadoto- Ed. FTD / Domingos Paschoal CEGALLA – Ed.
Companhia Editora Nacional).
01 minidicionário de Inglês
01 Agenda

Material para ser entregue na Secretaria do Colégio

01 FITA CREPE *
02 PACOTES “ CHAMEX” A4 COM 500 FOLHAS *

*Usado para atividades individuais do aluno.

8º Ano Ano do Ensino Fundamental
13 cadernos de linha
Lápis, borracha, régua, lápis de cor, caneta
01 tubo de cola pequeno*
01 Dicionário da Língua Portuguesa: atualizado com o novo acordo ortográfico.
(Sugestão :Silveira Bueno-Ed.FTD/ Houaiss – Ed. Moderna)
01 Gramática - Língua Portuguesa: atualizado, com o novo acordo ortográfico
(Sugestão: Paschoalin & Spadoto- Ed. FTD / Domingos Paschoal CEGALLA – Ed.
Companhia Editora Nacional).
01 minidicionário de Inglês
01 Agenda

Material para ser entregue na Secretaria do Colégio

01 FITA CREPE *
02 PACOTES “ CHAMEX” A4 COM 500 FOLHAS *

*Usado para atividades individuais do aluno.

9º Ano do Ensino Fundamental
13 cadernos de linha
Lápis, borracha, régua, lápis de cor, caneta
01 tubo de cola pequeno *
01 Dicionário da Língua Portuguesa: atualizado com o novo acordo ortográfico.
(Sugestão :Silveira Bueno-Ed.FTD/ Houaiss – Ed. Moderna)
01 Gramática - Língua Portuguesa: atualizado, com o novo acordo ortográfico
(Sugestão: Paschoalin & Spadoto- Ed. FTD / Domingos Paschoal CEGALLA – Ed.
Companhia Editora Nacional).
01 minidicionário de Inglês
01 Agenda

OBSEVAÇÃO

•
•
•

INÍCIO DAS AULAS: 04/FEVEREIRO/2019.
HORÁRIO INICIAL DAS AULAS: 7h.
UNIFORME: de uso obrigatório (vendido em malharia).

Material para ser entregue na Secretaria do Colégio
01 FITA CREPE *
02 PACOTES “ CHAMEX” A4 COM 500 FOLHAS *

*Usado para atividades individuais do aluno.

Ensino Médio
1º Ano do Ensino Médio
02 cadernos de 10 matérias cada
Lápis, borracha, régua, lápis de cor, caneta
01 Agenda
01 Dicionário da Língua Portuguesa: atualizado com o novo acordo ortográfico
(Sugestão :Silveira Bueno-Ed.FTD/ Houaiss – Ed. Moderna)
01 Gramática - Língua Portuguesa: atualizado, com o novo acordo ortográfico
(Sugestão: Paschoalin & Spadoto- Ed. FTD / Domingos Paschoal CEGALLA –
Ed. Companhia Editora Nacional).

Material para ser entregue na Secretaria do Colégio

01 FITA CREPE *
02 PACOTES “ CHAMEX “A4 COM 500 FOLHAS *

*Usado para atividades individuais do aluno.

2º Ano do Ensino Médio
02 cadernos de 10 matérias cada
Lápis, borracha, régua, caneta
01 Agenda
01 Dicionário da Língua Portuguesa: atualizado com o novo acordo ortográfico
(Sugestão :Silveira Bueno-Ed.FTD/ Houaiss – Ed. Moderna)
01 Gramática - Língua Portuguesa: atualizado, com o novo acordo ortográfico
(Sugestão: Paschoalin & Spadoto- Ed. FTD / Domingos Paschoal CEGALLA –
Ed. Companhia Editora Nacional).

Material para ser entregue na Secretaria do Colégio

01 FITA CREPE *
02 PACOTES “CHAMEX A4” COM 500 FOLHAS *

*Usado para atividades individuais do aluno.

3º Ano do Ensino Médio
02 cadernos de 10 matérias cada
Lápis, borracha, régua, caneta
01 Agenda
01 Dicionário da Língua Portuguesa: atualizado com o novo acordo ortográfico.
(Sugestão :Silveira Bueno-Ed.FTD/ Houaiss – Ed. Moderna)
01 Gramática - Língua Portuguesa: atualizado, com o novo acordo ortográfico
(Sugestão: Paschoalin & Spadoto- Ed. FTD / Domingos Paschoal CEGALLA –
Ed. Companhia Editora Nacional).

Material para ser entregue na Secretaria do Colégio

01 FITA CREPE *
02 PACOTES “ CHAMEX” A4 COM 500 FOLHAS *

*Usado para atividades individuais do aluno.

OBSEVAÇÃO

•
•
•

INÍCIO DAS AULAS: 04/FEVEREIRO/2019.
HORÁRIO INICIAL DAS AULAS: 7h.
UNIFORME: de uso obrigatório (vendido em malharia).

Educação Infantil – Infantil I (4 anos)
01 caixa de gizão de cera jumbo
02 pacotes de papel canson 120grs branco *
02 pacotes de canson colorido – 8 cores *
02 pacotes de papel “Chamex” 500 folhas A4 branco *
02 fitas crepe *

01 pacote de chamequinho amarelo*
01 placa de EVA felpudo branca *
03 placas de EVA liso – cores variadas *
03 caixas de massa de modelar 12 cores ACRILEX
01 color set colorido *
01 pasta de papelão preta com grampo
01 pincel *
01 caneta hidrocor - Pilot (qualquer cor)
01 pacote de kit border sapinho
01 pacote de kit border zoológico
01 tubo de cola 500 ml *
01 brinquedo pedagógico (para criança de 4 anos) exceto
engenheiro
Sugestões:
•
•
•

Quebra - cabeça
Brinquedos de encaixe peças grandes tipo Lego (exceto castelinho)
Jogo da memória

LIVROS – ENCAPAR OS LIVROS
➢ MATEMÁTICA- “COLEÇÃO EU GOSTO MAIS”
VOLUME 1 - 4° EDIÇÃO - Educação Infantil
EDITORA: IBEP/2015
AUTORES: CÉLIA MARIA COSTA PASSOS
ZENEIDE ALBUQUERQUE INOCÊNCIO DA SILVA
➢ LINGUAGEM- “COLEÇÃO EU GOSTO MAIS 2” – EDIÇÃO
REFORMULADA – 4 ANOS - VOLUME 2
AUTORES: CÉLIA PASSOS
ZENEIDE SILVA
EDITORA: IBEP

➢1 Livro de historinha (de acordo com a idade da criança)

OBS: OS LIVROS – ANTES DE ENVIAR NA MOCHILA
RETIRAR OS ADESIVOS.
TODO MATERIAL DO ALUNO DEVERÁ CONTER
NOME E SÉRIE, INCLUSIVE TODOS OS LÁPIS.

MATERIAL QUE DEVERÁ FICAR NA MOCHILA COM A
CRIANÇA DIARIAMENTE:
01 estojo ou bolsinha contendo:
01 borracha macia
01 apontador com depósito para serragem jumbo
01 caderno de desenho 48 folhas sem seda e sem adesivos
02 cadernos brochurão 96 folhas sem pauta um azul e um amarelo
01 brochurão capa dura grande sem pauta para agenda vermelho
01 caixa de lápis de cor grande – Jumbo triangular
02 lápis pretos (grafite) jumbo.
01 pasta de arquivo plástica simples.
01 lancheira
01 escova de dente infantil com caixinha plástica e creme dental
com nome.

*Usado para atividades individuais do aluno.
OBSEVAÇÃO

•
•
•
•
•
•

INÍCIO DAS AULAS: 04/FEVEREIRO/2019.
Todo o material deverá ser entregue com o nome da criança em cada item.
HORÁRIO INICIAL DAS AULAS: 13h.
UNIFORME: de uso obrigatório (vendido em malharia).
As professoras estarão recebendo e conferindo os materiais no dia 01/02/19 das 13h às 17h no colégio.

Reunião de Pais dia 01/02/2019 às 13h.
Preocupadas em receber bem as crianças nos primeiros dias de aula, pedimos por gentileza que tragam o
material na data citada. Agradecemos pela compreensão.

