
LISTA DE MATERIAIS - 2022 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

MINIBABY / MINIMATERNAL 

01 Caixa de meu primeiro giz com 12 cores. 

01 cola bastão 

01 cola liquida  

01 caixa de tinta guache com 12 cores 

02 durex colorido 

01 fita de cetim nº 2 (qualquer cor) 

01 pincel nº 20 

01 avental plástico 

100 folhas de papel sulfite  

01 bloco de color set A4 (colorido) 

200 folhas de sulfite A3   

01 pacote de textura visual 7 cores 180g/m 

01 pacote de papel canson 140g 

01 pacote com 50 plásticos A3 com 4 furos  

100 sacos A4 (sem furo) 

01 saco de palha  

01 fita crepe 

01 fita adesiva grossa transparente 

01 saco de palito de sorvete com 50 unidades  (qualquer cor) 

02 E.V.A com gliter (qualquer cor) 

02 E.V.A (qualquer cor ) 

01 jogo de montar  

05 refis de cola quente (fino) 

02 folhas de papel crepon  (qualquer cor) 

01 caixa de cotonete 

01 livro de literatura infantil (de acordo com a faixa etária) da Bia Vilela  

 

Materiais para crianças de uso diário 

 

01 mochila 

01 lancheira 

01 toalhinha para o lanche 

01 copo plástico de bico 

01 chupeta (se necessário) 

01 escova de dente 

01 creme dental  

Pomada para assaduras na mochila 

Lenço umedecido na mochila 

Fraldas na mochila todos os dias  

Mamadeira (se necessário) 

Leite (se necessário, enviar na mochila todos os dias) 

 

Somente para alunos do Período Integral 
 

01 lençol c/ elástico e fronha 
01 cobertor 
01 travesseiro 



 

LISTA DE MATERIAIS - 2022 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERNAL 

Coleção Alecrim 1 (Parte 1 e 2) Educação Infantil 

Autores: Projeto Editorial SM 

Editora: Edições SM LTDA 

Edição: 2º edição, São Paulo, 2019. 

ISBN: 9788541824224  

01 Livro paradidático da Bia Vilela , sugestão: A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, O que é que tem na-
quela mata, Era uma vez um gato xadrez..., Como é seu dia pelicano, Patinho feio, João e o pé de feijão, O grilo, 
O chapeuzinho vermelho, Era uma vez um lobo mau..., De que jeito sou?, Os três porquinhos, A girafa, Quem 
pegou o pão na casa do João?  
 
02 potes de massinha grande  
01 Caixa de lápis de cor 12 cores jumbo triangular. 
01 lápis  
01 apontador  
01 borracha 
01 tesoura sem ponta 
01 tela de pintura (20X30cm) 
01 estojo sem divisória 
01 paleta para pintura de plástico 
02 tubos de cola Tenaz (110g) 
04 tubos de cola bastão (Pritt) 
01 pincel nº 16 
01 kit com 06 placas de E.V.A decoradas, sendo 03 placas com gliter 
01 tinta PVA roxo 100ml 
01 tinta PVA rosa 100ml 
01 kit de tinta guache 
01 kit de papel Eco cores textura visual A3 
01 kit de papel Eco cores A3 (Novaprint) 
01 kit de papel Eco cores folhas molduras A3 com 35 folhas (Novaprint) 
10 refis de cola quente fino 
01 jogo pedagógico  de acordo com a faixa etária (jogo da memória, jogo de construção ou peças de montar). 
02 peças de fita de cetim nº 2 
01 rolinho de pintura pequeno 
02 rolos de fita crepe 
10 sacos plásticos tamanho A3 
01 pacote pequeno de perfex 
03 pacotes de lenço umedecido (repor sempre que necessário) 
01 potinho de gliter 
01 potinho de lantejoula  
01 durex colorido 
01 caixa de cotonete 
01 caixa de algodão pequena 
01 lancheira e toalha para o lanche 
01 mochila grande de rodinha 
01 álcool Gel pequeno para deixar na mochila 
01 porta máscaras 
 

Todos os materiais deverão estar com o nome do aluno, inclusive o uniforme  



 

LISTA DE MATERIAIS - 2022 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

JARDIM I 

MATERIAIS INDIVIDUAIS 

(Todos os materiais devem estar identificados com o nome com-
pleto do(a) aluno(a). 
 
01 Estojo grande com 03 divisórias 
02 Lápis preto Jumbo Triangular (Faber Castell ou Bic) 
01 Borracha Branca macia 
01 Tesoura sem ponta (Mundial ou Tramontina) 
01 Apontador com depósito de acordo com a espessura dos lápis. 
01 Caixa de lápis de cor 12 cores ou 24 cores jumbo triangular. 
01 Caixa de Canetinha Hidrográfica 12 cores 
02 Caderno de desenho A4 capa dura com 60 folhas (1 para dese-
nho e 1 para lição de casa ) 
01 Tubo de cola liquida (110g) 
03 Tubos de Cola Bastão (Pritt ou Bic) 
02 Pastas plástica com elástico transparente A4 (1 para lição de 
casa e 1 para lição de inglês) 
01 Kit de tinta guache 12 cores (Acrilex) 
01 Godê plástico pequeno para tinta (bandeja paleta) 
01 Pincel chato nº 14 (Condor ou Tigre) 
01 Avental plástico para pintura 
01 Lousa mágica  
03 Caixas de massinha UTTI-GUTTI ou ACRILEX SOFT com 12 unida-
des 
 
MATERIAIS DE USO COLETIVO 
 
01 Tinta PVA para artesanato amarela (100ml) 
01 Tinta PVA para artesanato laranja (100 ml) 
01 Kit de papel Eco cores  - papel que se dobra (Novaprint) ou Papel 
dobradura 20X20cm. 
01 Kit de papel Eco cores— Multifomas (Novaprint) 
02 Kits de papel Eco cores Moldura (Novaprint) 
01 Bloco de papel Canson branco A4 
01 Kit com 06 placas de E.V.A, sendo 03 lisas e 03 gliter  
01 Jogo de acordo co a idade (quebra cabeça, pinos de encaixe, 
jogos da memória, tangran, construtor) 
01 Jogo de vogais ou numerais  
01 Alfabeto em E.V.A 
10 Sacos plásticos tamanho A4 
10 Sacos plásticos tamanho A3 
10 Refis de cola quente fino 

30 botões de tamanhos e cor diversas. 
01 Pacote de palito de sorvete colorido (50 unidades ) 
01 Caixa de cotonete 
06 Unidades de prendedor de roupa de madeira 
01 Caixa de lenço de papel 
02 Pacotes de Lenço Umedecido (repor sempre que necessário)  

MATERIAIS DO DIA A DIA (Individual) 
 
01 Mochila  

01 Lancheira 
01 Toalhinha para lanche 
01 Garrafa para água 
01 Porta máscara com divisória limpa / suja 

05 Máscaras descartáveis ou de tecido (identificadas) 

01 livro paradidático da autora Ingrid Biesemeyer Billinghausen—Sugestão: O mundinho sem Bullyng; O mundinho e os  
Bichinhos de jardim; O mundinho azul; O mundinho; Os animais do mundinho; Um mundinho de paz; Um mundinho para todos; 
As brincadeiras do mundinho; O trânsito no mundinho; O mundinho de boas atitudes; O mundinho das datas comemorativas; As 
famílias do mundinho; A horta do mundinho; A B C do mundinho; 1,2,3 do mundinho; As formas do  

Mundinho; As cores do mundinho, Vamos abraçar o mundinho; Valores para conviver bem no mundinho; 

Livro Didático  
 

Coleção Alecrim 2 (Parte 1 e 2) Educação Infantil 
Autores: Projeto Editorial SM 
Editora: Edições SM LTDA 
Edição: 2ª edição, São Paulo, 2019. 
ISBN: 9788541824231  

 

Livro Didático Inglês  
 

JUMP IN ! STARTER   
Autor:  Mari Carmem Ocete 
Editora:Oxford 
ISBN:9780194045544 



  

LISTA DE MATERIAIS - 2022 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

JARDIM II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 

01Livro infantil de acordo com a faixa etária do autor Maurício de Sousa. 
03 caixas de massa de modelar (UTTI –GUTTI ou ACRILEX) com 12 cores  
01 estojo de tinta guache 
01 estojo de cola colorida ACRILEX 
03 fitas crepe  
02 tubos de cola liquida  (110g) 
02 tubos de cola bastão (Pritt ou Bic) 
01 fita colorida adesiva 
01 fita dupla face  
01 durex largo 
02 blocos de canson A4 
04 fitas de cetim 10mm(qualquer cor)  
04 pacotes de olhinhos, sendo 2 pequenos e 2 grandes 
01 kit de papel Eco cores - Multiformas (Novaprint) 
01 kit de papel Eco cores 12 cores (Novaprint) 
01 kit de papel Eco cores Moldura (Novaprint) 
01 kit de papel Eco cores Textura Visual (Novaprint) 
01 jogo de acordo com a idade (quebra-cabeça, pinos mágicos, jogo da memória, tangran, uno, jogo do pequeno constru-

tor) 
01 jogo de vogais  
01 jogo de numerais  
01 alfabeto em E.V.A 
05 sacos plásticos A4 
10 sacos plásticos A3 
01 saco de estrelinha 
01 revista e 1 gibi 
01 tinta PVA para artesanato azul (100ml) 
01 tinta PVA para artesanato vermelha (100ml) 
02 pacotes de massinha EVA MAKE 50g (1 pacote de flocos e 1 pacote comum) 
01 pasta catálogo com 20 sacos plásticos para o projeto ciranda 
01 tela para pintura 20X30 
01 caixa de lenço de papel  
01 pacote de lenço umedecido (repor sempre que necessário) 
01 pincel nº 12 
 

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER ADMINISTRADOS PELA FAMÍLIA– MANTER NA MOCHILA E REPOR                                                                                        
SEMPRE QUE  NECESSÁRIO. 

 
01 caderno pequeno brochura de capa dura 
01 caixa de giz de cera 12 cores  
01 caixa de lápis de cor 12 cores (com nome) 
01 caixa de canetinha hidrocor ponta fina (com nome ) 
02 lápis preto nº 02 
01 borracha macia  
01 apontador com deposito 
01 tesoura sem ponta  
01 estojo grande com 3 divisórias com nome  
01 avental (para atividades com tinta) 
 

Todos os materiais deverão estar com o nome do aluno, inclusive o uniforme 

Livro Didático  
 

Coleção Alecrim 3 (Parte 1 e 2) Educação Infantil 
Autores: Projeto Editorial SM 
Editora: Edições SM LTDA 
Edição: 2º edição, São Paulo, 2019. 
ISBN:9788541824248  

Livro Didático Inglês  
 

JUMP IN ! A   
Autor: Vanessa Reilly 
Editora: Oxford 
ISBN: 9780194045575 

 

01 Mochila  
01 Lancheira 
01 Toalha de mão 
01 Garrafa para água 



 

LISTA DE MATERIAIS - 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO  

MATERIAL INDIVIDUAL 

(É de responsabilidade dos pais repor os materiais individuais 
sempre que necessário, e eles serão mantidos na mochila). 
 

01 estojo grande com divisórias e zíper. 

01 caixa de lápis de cor com 12 ou 24 cores  

01 conjunto de canetas hidrográficas com 12 cores (Ponta Vai 
e vem).   

02 lápis pretos nº 2. (não aceitamos lapiseira) 

01 apontador com depósito. 

02 borrachas brancas macias. 

02 tubos pequenos de Cola bastão  

02 Colas líquidas bico fino.  

*1 Tesoura adequada a mão que a criança escreve ( existem 

tesouras específicas para canhotos ou destros); 

01 pasta Yes de dorso fino tamanho ofício com elástico  

(fica na mochila) 

01 Aquarela para pintura—12 cores 

01 pincel chato nº 08 

01 pincel redondo nº 14 

01 avental para pintura 

 

CADERNOS (Ficarão na escola) 

 

01 caderno meia pauta capa dura com 96 folhas. 

01 caderno brochura capa dura (Grande) com 96 folhas. 

01 caderno de caligrafia pedagógico com 40 folhas -Pauta azul 
ou verde (não pode ser o caderno comum) 

 

MATERIAL COLETIVO 

 

03 Potes de Massinha de modelar 500 gramas (UTI GUTI) 

01 blocos de desenho Canson A4 – com 20 folhas cada bloco 
(180g)  

20 sacos plásticos para pasta tamanho ofício. 
02 folhas de EVA (1 com Glitter e 1 coloridas) 

01 pacotes de folhas textura visual 7 cores (coleção eco cores) 
Novaprint 230mmx320mm 

01 pacotes de folhas coloridas lisas 21 cores (coleção eco co-
res) Novaprint 235mmx325mm 

01 pacote de folhas Moldura 7 cores (coleção eco cores)  

Novaprint 230mmx320mm 

02 pacotes de sulfite A4 colorida (100 folhas – qualquer cor) 

02 revistas para recorte(atentar-se ao conteúdo) 

MATERIAL COLETIVO 
 

01 Gibi (atentar-se ao conteúdo) 

01 Kit material dourado 

01 Kit de letras e números móveis (plástico) 

50 palitos de sorvete 

01 caixa de algodão 50g 

01 jogo de alfabetização ou de raciocínio lógico.  

01 pacote de areia colorida  

01 cartela de Multitack Pritt 

02 folhas de lixa de ferro nº 36 preta 

01 ábaco fechado /horizontal  

01 livro paradidático infantil da Autora Ruth Rocha 

MATERIAIS DE ARTE 
 

*02 lápis para desenho (HB, ou 2B); 

*01 caixa de giz de cera ( bastões compridos 12 cores); 

***20 folhas de papel canson, gramatura 120, tamanho 

A4; 

***20 folhas de papel canson, gramatura 120, tamanho 

A3; 

***01 folha de papel espelho vermelho 

***01 folha de papel espelho verde 

***01 caixa de massinha de modelar com bastões de 

massinha (mínimo 5 cores) 

*01 maleta plástica Office com alça(pode ser transparen-

te, colorida, ilustrada a gosto da criança), tamanho 

40mm– A4 

*01 jogo de tinta guache 

*01 pincel de ponta redonda nº 12 

 

Observação: *materiais que ficarão com as crianças e 

devem estar com elas todos os dias de aula.    

*** materiais que devem ser entregues as professoras 

no primeiro dia de aula e ficará na escola para uso do 

alunos ao longo do ano. 



  

LISTA DE MATERIAIS - 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO  

 
LIVROS DIDÁTICOS: 
 

Aprender Juntos—1º Ano 
Editora SM– Obra Coletiva—de acordo  
com a BNCC—8ª e 7ª Edição 2021 
Língua Portuguesa ISBN:  9786557442494 
Matemática ISBN: 9786557442548 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARTE 
 
ARTE NA ESCOLA—1º ANO 
1ª Edição 2017/ Ensino Fundamental—Anos Iniciais—Arte 
Autoras: Anamelia Bueno Buoro, Andrea Aly, Karen Greif Amar 
Editora:  SM 
ISBN: 9788541819398 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alguns itens estão com indicação de fornecedor para facilitar a compra. 

Os materiais de uso individual (que ficam no estojo) deverão ser revisados e repostos durante o ano todo, sempre que 
houver necessidade. 

 

 

Todos os materiais deverão estar com o nome do aluno, inclusive o uniforme. 

ENSINO RELIGIOSO 
 

Diálogo Inter-religioso—1º Ano.  
Autores: Heloisa de Carvalho e Jorge Silvino da 
Cunha Neto. Editora FTD— 1ª edição. 
ISBN:  9788596009881 
 

INGLÊS 
 

SHINE ON !  Vol 1  Digital Pack 
Susan Banman Sileci e Patrick Jackson 
Editora: OXFORD—ISBN : 9780194069083 
 

ESPANHOL 
 
 

CLAN 7 INICIAIS 
Autor:María Gómez Castro, Manuela Míguez Salas, 
José Andrés Rojano Gálvez y Pilar Valero Ramírez. 
¡Hola, amigos!: Unidad de Tecnologías Aplicadas y 
Proyectos Académicos 
Editora: Instituto Cervantes. 
ISBN:  9788491794325 
 
 
01 caderno Brochura pequeno com 50 folhas . 
 
 



LISTA DE MATERIAIS - 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

Materiais Individuais (Devem estar etiquetado com o nome da criança, ser mantidos na mochila e repostos sempre que ne-
cessário pelos responsáveis). 
 

 
01 Estojo emborrachado com três divisórias 
01 Caixa de lápis de cor com 24 cores  
03 Lápis pretos (Não aceitamos lapiseira), repor sempre que for necessário) 
01 Estojo de canetinha hidrográfica colorida com 12 cores  
01 Apontador com depósito 
01 Borracha macia. (repor sempre que for necessário) 
01 Régua de 30 cm 
01 Tesoura sem ponta e com o nome do aluno gravado. 
02 Tubos de cola bastão (repor sempre que for necessário) 
02 Tubos de cola liquida pequena  
01 Material Dourado 
01 Pasta Yes com elástico 
 

MATERIAL COLETIVO 
 

03 Cadernos de brochura grande, capa dura , 96 folhas , 200x275mm( Português, Matemática e tarefa de casa) 
20 Sacos plásticos ofício tamanho A4 com quatro furos 
01 Pacote de etiqueta lisa e branca 
03 Bastões de cola quente fino  
01 Pacote de sulfite A4 com 100 folhas 
01 Pacote de Lumi paper A4 
04 Durex colorido (verde, vermelho, amarelo e azul) 
01 Pacote de papel canson A4 

01 Pacote de folhas Moldura 7 cores (coleção eco cores) Novaprint 230mmx320mm 
01 Caneta para retroprojetor preta  
01 Pacote de palito de sorvete 

01 Cartela de Multitack Pritt 
 

MATERIAIS DE ARTE 
 

01 Caixa de giz de cera ( bastões compridos 12 cores); 

01 Folha de papel espelho vermelho 

01 Folha de papel espelho verde 

01 Conjunto de canetas hidrográficas  

01 Jogo de tinta guache 
01 Pincel de ponta redonda nº12 
20 Folhas de papel canson, gramatura 120, tamanho A4; 
20 Folhas de papel canson, gramatura 120, tamanho A3; 
01 Maleta plástica office com alça( pode ser transparente, colorida, ilustrada a gosto da criança). Tamanho 40mm - A4 

Paradidáticos: 
 
1º trimestre 
A Cantina de Dona Calabresa – Liana Leão – editora Cortez\ ISBN:  9788524921476 
 
2º trimestre 
Vivinha, a baleiazinha – Ruth Rocha – Editora Salamandra \ ISBN: 9788516079970 
 
3º trimestre 
Adultos + ou – criança – Um ladrão do outro mundo – Sérgio Klein – Editora Fundamento- ISBN:  9788539500123 
 
Todos os materiais deverão estar etiquetados com o nome do aluno, ano e professora. 
Entregar os materiais para a professora no 1º dia de aula. 



LISTA DE MATERIAIS - 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

 

 

 

 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS  

 
Aprender juntos– Língua Portuguesa. 
Autores: Cícero de Oliveira Silva, Elizabeth Gavioli de Oli-
veira Silva e Márcia Cristina Abromovick. 

Editora: SM— de acordo com a BNCC—Edição 2021 
ISBN:  9786557442500 
 
Aprender juntos– Matemática. 
Autores: Angela Leite e Roberta Taboada. 

Editora: SM— de acordo com a BNCC—Edição 2021 
ISBN: 9786557442555 
 
Aprender Juntos – Ciências. 
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produ-
zida por Edições SM. 
Editora: SM—2021 de acordo com a BNCC 
ISBN: 9786557442609 
 
Aprender Juntos – Geografia. 
Autores: Leda Leonardo da Silva. 
Editora: SM—2021 de acordo com a BNCC 
ISBN: 9786557442708 
 
Aprender juntos - História 
Autores: Mônica Lungov e Raquel dos Santos Funari. 

Editora: SM—de acordo com a BNCC—Edição 2021 
ISBN: 9786557442654 
 

 

 

INGLÊS 
 
Shine On! Vol 2—Digital Pack 
Helen Casey 
Editora: Oxford 
ISBN:  9780194069113 
 
 
ENSINO RELIGIOSO 
 
Diálogo Inter-religioso—1º Ano.  
Autores: Heloisa de Carvalho e Jorge Silvino da Cunha Neto. 
Editora FTD— 1ª edição. 
ISBN: 9788596009881 
 
 
 
ARTE 
 
ARTE NA ESCOLA—2º ANO 
Edição 2019/ Ensino Fundamental—Anos Iniciais—Arte 
Autoras: Anamelia Bueno Buoro, Andrea Aly, Karen Greif 
Amar 
Editora:  SM 
ISBN: 9788541819411 
 
 
 
ESPANHOL 
 
CLAN 7 NÍVEL 1 
Autor:María Gómez Castro, Manuela Míguez Salas, José 
Andrés Rojano Gálvez y Pilar Valero Ramírez. ¡Hola, ami-
gos!: Unidad de Tecnologías Aplicadas y Proyectos Académi-
cos 
Editora: Instituto Cervantes. 
ISBN: 9788498485356 
 
01 caderno Brochura pequeno com 50 folhas . 



LISTA DE MATERIAIS - 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

4 cadernos de brochura grande, capa dura com 96 fo-
lhas ,200x275mm. 

1 caixa de lápis de cor com 12 cores. 

1 tesoura sem ponta  com nome gravado. 

1 apontador com depósito. 

02 borrachas macias. 

1 régua geométrica de 15 cm. 

1 conjunto de canetas hidrográficas com 12 cores. 
(canetinhas). 

1 estojo de aquarela com 12 cores ( acrilex ) 

1 pincel para aquarela com reservatório Water Brush 
(ponta fina ou média)  

1 estojo grande com divisórias e zíper. 

2 lápis pretos nº 2. (Não aceitamos lapiseira). 

1 tubo grande de cola bastão Pritt. 

2 tubos de cola líquida tenaz 110g. 

2 caixas de massa de modelar (12 cores). 

10 sacos plásticos tamanho ofício 

1 pasta Yes de dorso fino tamanho ofício com elástico. 

1cartela de Multitack Pritt. 

1 bloco de papel canson A4. 

1 pacote de sulfite colorido. 

1 bloco de papel creative paper colorido liso. 

1 durex transparente grosso. 

01 fita crepe 18mmX50m 

3 bastões de cola quente grossa. 

1 caneta para retroprojetor preta. 

MATERIAIS DE ARTE 
 

*2 lápis para desenho (HB, ou 2B); 

*1 caixa de giz de cera (bastões compridos e contendo 

12 cores); 

***20 folhas de papel canson, gramatura 120, tamanho 

A4; 

***20 folhas de papel canson, gramatura 120, tamanho 

A3; 

1 pacote de papel collor set ( cores diversas) tamanho A4 

***1 pacote de massa cerâmica fria ADAS, 500gr. 

*1 caixa com seis cores de tinta guache ( nas cores preta, 

azul, branca, amarela, verde e vermelha) 

***1 pincel de ponta redonda nº 12 

*1 maleta plástica Office com alça (pode ser tranparen-

te, colorida, ilustrada a gosto da criança), tamanho 

40mm—A4 

 

Observação: *materiais que ficarão com as crianças e 

devem estar com elas todos os dias de aula individual-

mente identificados.   *** materias que devem ser en-

tregues para as professoras no primeiro dia de aula e 

ficará na escola para uso dos alunos ao longo do ano. 

Paradidáticos: 
 

As belas adormecidas (e algumas acordadas)– José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta 
 – Editora Companhia das Letras\ ISBN:  . 9788574067797 
 

Nós – Eva Furnari – Editora Moderna \ ISBN:  9788516096403 
  

O monstro Monstruoso da Caverna Cavernosa – Rosana Rios – Editora DCL  ISBN:  9788573389302 
 

 

Todos os materiais deverão estar etiquetados (por fora da capa) com o nome do aluno e ano.  

A escolha de marcas é opcional, mas visamos a maior  durabilidade dos materiais .  

Os materiais de uso individual( que ficam no estojo) deverão ser repostos durante o ano todo , sempre que hou-

ver necessidade  
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ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

 

 

 

 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS  
 

 

LIVROS DIDÁTICOS  
 
Aprender juntos– Língua Portuguesa. 
Autores: Cícero de Oliveira Silva, Elizabeth Gavioli de Oli-
veira Silva  

Editora: SM— de acordo com a BNCC—Edição 2021 
ISBN:  9786557442517 
 
Aprender juntos– Matemática. 
Autores: Angela Leite e Roberta Taboada. 

Editora: SM— de acordo com a BNCC—Edição 2021 
ISBN: 9786557442562 
 
Aprender Juntos – Ciências. 
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produ-
zida por Edições SM. 
Editora: SM—Edição 2021 de acordo com a BNCC 
ISBN: 9786557442616 
 
Aprender Juntos – Geografia. 
Autores: Leda Leonardo da Silva. 
Editora: SM—Edição 2021 de acordo com a BNCC 
ISBN: 9786557442715 
 
Aprender juntos - História 
Autores: Mônica Lungov e Raquel dos Santos Funari. 

Editora: SM—de acordo com a BNCC—Edição 2021 
ISBN: 9786557442661 

INGLÊS 
Shine On! Vol 3—Digital Pack 
Susan Banman Sileci e Patrick Jackson  
Editora: Oxford 
ISBN: 9780194069144 

 
 

ENSINO RELIGIOSO 
Diálogo Inter-religioso  - 3º. Ano  
Autores: Heloisa de Carvalho e Jorge Silvino da Cunha 
Neto 
Editora FTD – 1ª. Edição 
ISBN: 9788596009928 

ARTE 
 
ARTE NA ESCOLA—3º ANO 
Edição 2019/ Ensino Fundamental—Anos Iniciais—Arte 
Autoras: Anamelia Bueno Buoro, Andrea Aly, Karen Greif 
Amar 
Editora:  SM 
ISBN: 9788541819435 
 
 
ESPANHOL 

CLAN 7 NÍVEL 2 
Autor:María Gómez Castro, Manuela Míguez Salas, José 
Andrés Rojano Gálvez y Pilar Valero Ramírez. ¡Hola, ami-
gos!: Unidad de Tecnologías Aplicadas y Proyectos Acadé-
micos 
Editora: Instituto Cervantes. 
ISBN: 9788498485363 
 
01 caderno Brochura pequeno com 50 folhas . 



LISTA DE MATERIAIS - 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

02 cadernos grandes brochura capa dura de 100 folhas pa-
ra: Língua Portuguesa e Matemática. 

03 caderno grandes brochura azul de 50 folhas para: Histó-
ria, Geografia e Ciências. 

01 caderno espiral de 50 folhas para diário de classe. 

01 caderno de caligrafia  

01 pasta com ferragem azul com 50 sacos plásticos (com 4 
furos) 

01 caixa de lápis de cor com 12 cores. 

01 tesoura sem ponta com o nome gravado. 

01 apontador com depósito. 

02 borrachas (média) macias. 

06 lápis pretos (não aceitamos lapiseira). 

01 conjunto de canetas hidrográficas 12 cores (canetinhas). 

Canetas esferográficas: 04 azuis, 02 pretas e 02 verdes. 

02 colas bastão Pritt grandes. 

01 minidicionário Aurélio (nova ortografia). 

01 estojo de aquarela com 12 cores + pincel. (Acrilex ou 
Faber Castell) 

01 marca texto amarelo. 

01 caixa de massinha  para modelar  

01 cartela de Multitack Pritt 

01pacote de bloco de notas adesivas—Post it—4 unidades 
de 38X50mm 

MATERIAIS DE ARTE 
 

*2 lápis para desenho (HB, ou 2B); 

*1 Tesoura adequada a mão que a criança escreve ( exis-

tem tesouras específicas para canhotos ou destros); 

1 pacote de papel Collor set ( cores diversas) tamanho 

A4; 

***20 folhas de papel canson, gramatura 120, tamanho 

A4; 

***20 folhas de papel canson, gramatura 120, tamanho 

A3; 

***1 pacote de massa cerâmica fria ADAS, 500gr. 

*1 caixa com seis cores de tinta guache ( nas cores preta, 

azul, branca, amarela, verde e vermelha) 

***1 pincel de ponta redonda nº 12 

*1 maleta plástica Office com alça (pode ser tranparen-

te, colorida, ilustrada a gosto da criança), tamanho 

40mm—A4 

 

 

Observação: *materiais que ficarão com as crianças e 

devem estar com elas todos os dias de aula individual-

mente identificados.   *** materiais que devem ser en-

tregues as professoras no primeiro dia de aula e ficará 

na escola para uso do alunos ao longo do ano 

Paradidáticos: 
 

De Cara com o Espelho – Col. Girassol – Corrêa, Leonor – Editora Moderna. ISBN:  9788516106027  

Bisa Bisa, Bisa Bel – Machado, Ana Maria – Editora Salamandra. ISBN:  9788516055622 

Judy Moody – Salva o Mundo! Megan, McDonald – Editora Salamandra. ISBN:  8516045773 

Dandara e Zumbi—Maria Júlia Maltese—Editora Mostarda.  ISBN:  9786588183021 

  

 

Todos os materiais deverão estar etiquetados com o nome do aluno, ano e professora. 

A escolha de marca é opcional, mas visamos a maior durabilidade dos materiais. 



LISTA DE MATERIAIS - 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

 

 

 

 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS  
 

 
INGLÊS 
 

Shine On! Vol 4—Digital Pack 

Helen Casey 

Editora: Oxford ISBN:  9780194069175 

 

 

ENSINO RELIGIOSO 
 

Diálogo Inter-religioso  - 4º. Ano  

Autores: Heloisa de Carvalho e Jorge Silvino da Cunha 
Neto 

Editora FTD – 1ª. Edição 

ISBN:  9788596009942 

 

 

ARTE 
 

ARTE NA ESCOLA—4º ANO 
Edição 2019/ Ensino Fundamental—Anos Iniciais—Arte 
Autoras: Anamelia Bueno Buoro, Andrea Aly, Karen Greif 
Amar 
Editora:  SM 
ISBN: 9788541819459 
 
 

ESPANHOL 

 

CLAN 7 NÍVEL 3 
Autor:María Gómez Castro, Manuela Míguez Salas, José 
Andrés Rojano Gálvez y Pilar Valero Ramírez. ¡Hola, ami-
gos!: Unidad de Tecnologías Aplicadas y Proyectos Acadé-
micos 
Editora: Instituto Cervantes. 
ISBN: 9788498486087 
 
01 caderno Brochura pequeno com 50 folhas . 

 

LIVROS DIDÁTICOS  

 

Aprender juntos– Língua Portuguesa. 
Autores: Cícero de Oliveira Silva, Elizabeth Gavioli de Oli-
veira Silva  

Editora: SM— de acordo com a BNCC—Edição 2021 
ISBN:  9786557442524 
 
Aprender juntos– Matemática. 
Autores: Angela Leite e Roberta Taboada. 

Editora: SM— de acordo com a BNCC—Edição 2021 
ISBN: 9786557442579 
 
Aprender Juntos – Ciências. 
Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produ-
zida por Edições SM. 

Editora: SM— de acordo com a BNCC—Edição 2021 
ISBN: 9786557442623 
 
Aprender Juntos – Geografia. 
Autores: Leda Leonardo da Silva. 
Editora: SM—2021 de acordo com a BNCC 
ISBN: 9786557442722 
 
Aprender juntos - História 
Autores: Mônica Lungov e Raquel dos Santos Funari. 

Editora: SM—de acordo com a BNCC—Edição 2021 
ISBN 97865557442678 
 
 
 
 



LISTA DE MATERIAIS - 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

 

02 cadernos grandes brochura capa dura de 100 folhas 
para: Língua Portuguesa e Matemática. 

03 cadernos grandes brochura azul de 50 folhas para: 
História, Geografia e Ciências. 

01 caderno espiral de 50 folhas para diário de classe. 

01 pasta com ferragem azul com 50 sacos plásticos (com 
4 furos) 

01 caixa de lápis de cor com 12 cores. 

01 tesoura sem ponta com o nome gravado. 

01 apontador com depósito. 

02 borrachas (média) macias. 

06 lápis pretos (não aceitamos lapiseira). 

01 régua geométrica de 30cm. 

01 conjunto de canetas hidrográficas 12 cores 
(canetinhas). 

Canetas esferográficas: 04 azuis, 02 pretas e 02 verdes. 

01 transferidor. 

02 colas líquidas grandes. 

02 colas Pritt grandes. 

01 minidicionário Aurélio (nova ortografia). 

01 estojo de aquarela com 12 cores +pincel. 

01 compasso. 

01 bloco de canson, gramatura 180, tamanho A4 

01 bloco de Collor Set , tamanho A4 

01 caixa de giz de cera com 12 cores. 

01 bloco de Post-It  76mm X 76mm 

 

MATERIAIS DE ARTE 
 

*2 lápis para desenho (HB, ou 2B); 

*1 caixa de giz de cera ( bastões compridos e contendo 

12 cores); 

*1 estojo de aquarelas de uso escolar ( mínimo 10 co-

res acrilex) 

***20 folhas de papel canson, gramatura 120,  A4; 

***20 folhas de papel canson, gramatura 120,  A3; 

*1 Tesoura adequada a mão que a criança escreve 

( existem tesouras específicas para canhotos ou des-

tros); 

*1 régua de acrílico transparente e incolor de 30 centí-

metros; 

***1 pacote de papel collor set ( cores diversas)  A4; 

***1 pacote de massa cerâmica fria ADAS, 500gr. 

*1 caixa com seis cores de tinta guache (nas cores pre-

ta, azul, branca, amarela, verde e vermelha) 

*1 pincel de ponta redonda nº 12 

*1 maleta plástica Office com alça (pode ser tranparen-

te, colorida, ilustrada a gosto da criança), tamanho 

40mm—A4 

 

Observação: *materiais que ficarão com as crianças e 

devem estar com elas todos os dias de aula individual-

mente identificados.   *** materias que devem ser en-

tregues as professoras no primeiro dia de aula e ficará 

na escola para uso do alunos ao longo do ano. 

 

Paradidáticos: 
 

• Judy Moody—Quer a Fama!  Autor: Megan, McDonald – Editora Salamandra. ISBN:  85-16-04342-8 

• O jardim Secreto —Autor: Frances Hodgson Burnett.—Editora  Autêntica ISBN:   9786586040388 

• Era Uma Vez Dom Quixote - Autor: Miguel de Cervantes—Editora Global ISBN:   9788526010147 

• As aventuras de Beto e Fê. O segredo da Moeda e Outras Histórias—Autora: Léia Cassol—Editora Cassol ISBN:  
9788589508414 

 

Todos os materiais deverão estar encapados e etiquetados com o nome do aluno, ano e matéria 
A escolha de marca é opcional, mas visamos a maior durabilidade dos materiais. 



LISTA DE MATERIAIS - 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

 

 

INGLÊS 
 

Shine On! Vol 5—Digital Pack 

Susan Banman Sileci e Patrick Jackson 

Editora: Oxford ISBN:  9780194069205 

 

 

ENSINO RELIGIOSO 
 

Diálogo Inter-religioso  - 5º. Ano  

Autores: Heloisa de Carvalho e Jorge Silvino da Cunha 
Neto 

Editora FTD – 1ª. Edição 

ISBN:  9788596009966 

 

 

ARTE 
 

ARTE NA ESCOLA—5º ANO 
Edição 2019/ Ensino Fundamental—Anos Iniciais—Arte 
Autoras: Anamelia Bueno Buoro, Andrea Aly, Karen Greif 
Amar 
Editora:  SM 
ISBN: 9788541819473 
 
 

ESPANHOL 
 

CLAN 7 NÍVEL 4 
Autor:María Gómez Castro, Manuela Míguez Salas, José 
Andrés Rojano Gálvez y Pilar Valero Ramírez. ¡Hola, ami-
gos!: Unidad de Tecnologías Aplicadas y Proyectos Acadé-
micos 
Editora: Instituto Cervantes. 
ISBN: 9788498486308 
 
 
01 caderno Brochura pequeno com 50 folhas . 

 
 
LIVROS DIDÁTICOS  
 

Aprender juntos– Língua Portuguesa.(De acordo c/a 
BNCC) 

Autores: Cícero de Oliveira Silva, Elizabeth Gavioli de Oli-
veira Silva e Greta Marchetti. 

Editora: SM—- ISBN:  9786557442531—8ª Edição   

 

Aprender juntos– Matemática. (De acordo c/a BNCC) 

Autores: Ângela Leite e Roberta Taboada. 

Editora: SM— ISBN:  9786557442586—7ª Edição   

 

Aprender Juntos – Ciências. (De acordo c/a BNCC) 

Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produ-
zida por Edições SM. 

Editora: SM—7ª Edição 

ISBN:  9786557442630 

 

Aprender Juntos – Geografia. (De acordo c/a BNCC) 

Autores: Leda Leonardo da Silva. 

Editora: SM—7ª edição  

ISBN:  9786557442739 

 

Aprender juntos - História (De acordo c/a BNCC) 

Autores: Mônica Lungov e Raquel dos Santos Funari. 

Editora: SM—7ª edição  

ISBN:  9786557442685 

 
 
 

 



LISTA DE MATERIAIS - 2022 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

INTEGRAL 

 

 

01 pincel chato nº 10 

02 blocos de Eco Cores Moldura—Nova Print (gramatura 110g/m² 
01 bloco de Canson para desenho (180g/m²) 
01 bloco de ECO CORES textura viasual decorado(Nova Print) 
01 bloco de cores criativo e cores 74 mg A4 ( Nova Print) 
02 papéis crepom colorido 
02 telas para pintura 20x30 com 15mm de espessura  
03 refil de cola quente (fino) 
03 placas de E.V.A cores variadas  
03 placas de E.V.A com glitter 
01 pacote de palito de sorvete com 50 unidades 
01 pacote de bexiga nº 9 
01 camiseta velha para pintura ou 01 avental 
01 caneta permanente preta  
02 potes de tinta PVA qualquer cor  

03 caixas de massinha de modelar com 12 cores 

01 cartela de botão (qualquer tamanho) 

01 fita crepe 

01 fita adesiva transparente larga  

01 fita dupla face  

01 livro pedagógico de acordo com a faixa etária  

02 jogos pedagógicos (pinos mágicos , quebra cabeça) 

 

 

 

PARA A HIGIÊNE  

02 Pacotes de lenços umedecidos. 

01 Nécessaire com: Escova de dente, creme dental e toalhinha. 

 

 

 

OBS: Todo o material deve estar devidamente identificado com o nome da criança.  



LISTA DE MATERIAIS - 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INTEGRAL (1º e 2º ANO) 

 
 
01 pincel chato  nº 02 
01 pincel chato   nº 20 
01 bloco de Canson para desenho (180g/m²) 
01 bloco de ECO CORES decorado(Nova Print) 
01 bloco de cores criativo e cores 74 mg A4 ( Nova Print) 
02 blocos de Eco Cores Moldura—Nova Print (gramatura 110g/m² 
02 telas para pintura 20 por 30 com 15 mm de espessura 
03 Pastas documento c/presilha Romeu/Julieta (qualquer cor)  
03 tubos de cola bastão 
03 caixa de massinha Uti Gutti 12 cores 
05 colas quentes refil ( FINO) 
02 tintas de PVA qualquer cor 
01 caixa de tinta guache 
01 fita adesiva transparente (PVC) 
05 durex colorido 
01 fita crepe  
01 fita dupla face 
03 cartelas de botões sendo 1 pequena, 1 média e 1 grande 
02 jogos pedagógicos de acordo com a faixa etária ( jogo da memória, quebra-cabeça, jogo de sílabas, 
jogo de alfabeto, etc...) 
01 pacote de pinos mágicos  
01 gibi  
01 livro infantil de acordo com a faixa etária 
01 revista velha 
01 lixa de parede 
01 camiseta para pintura ou se preferir avental 
01 caneta permanente preta  
100 palitos de sorvete 
100 palitos de churrasco 
01 godê 
01 kit de higiene bucal e nécessaire 
 
 
 
 Todos os materiais deverão estar identificados com o nome da criança. 
Outros materiais poderão ser solicitados conforme o decorrer do ano. 
 
 



LISTA DE MATERIAIS - 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INTEGRAL (3º ao 5º  Ano) 

 

4 lápis preto nº 2 (que serão repostos sempre que necessário) 

3 borrachas (que serão repostas sempre que necessário) 

1 estojo (todos os materiais do estojo ficarão com o aluno) 

1 apontador com deposito (que será reposto sempre que necessário) 

1 tesoura sem ponta  

1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

1 caixa de canetinhas (12 cores) 

1 pincel chato  nº 02 

1 pincel chato  nº 20 

2 tubos de cola bastão 

2 blocos de papel moldura 

1 bloco de ECO CORES decorado(Nova Print) 

1 bloco de cores criativo  e cores 74 mg A4 ( Nova Print) 

2 telas para pintura 20 por 30 com 15  mm de espessura 

1 pacote de saco plástico oficio tamanho A 4 com 30 unidades 

5 colas quentes refil ( FINO) 

3 placas de EVA cores variadas 

2 placas de EVA com glitter qualquer cor 

1 gibi  

1 durex transprente 

1 pacote de palito de sorvete com 100 unidades  

1 pacote de palito de churrasco com 100 unidades  

1 jogo para faixa etária da criança 

1 revista velha 

1 camiseta para pintura ou se preferir avental 

1 caneta permanente preta  

2 potes de tinta PVA qualquer cor 

1 pacote de botões  

 

 Todos os materiais devem ser identificados com o nome da criança. 

 

 


