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Relação dos livros de literatura 2019 - 1º ano
•

O pequeno bicho-papão
Pedro Bandeira e Carlos Edgard Herrero
Editora Moderna

•

Fim de Semana
Ana Maria Machado
Editora Moderna

•

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 2019- 1º ANO:
- 01 caderno vertical, pequeno, pauta dupla, 96 folhas (Ditado);
- 03 cadernos verticais universitários, 96 folhas, capa dura, brochura;
- 01 caderno espiral para desenho, 96 folhas (Arte);
- 01 caixa de canetas hidrocor ponta fina (12 cores);
- 01 caixa de lápis de cor (12 cores);
- 01 caixa de giz de cera (12 cores);
- 01 estojo completo com 2 lápis 2B, apontador e borracha;
- 01 cola em bastão;
- 01 tubo pequeno de cola branca;
- 01 pasta fina, polionda vermelha, fina, com elástico;
- 01 tesoura pequena de pontas arredondadas.

•

MATERIAL PARA ARTE- 1º ANO:
- 01 pacote de Creative Paper (cores vibrantes);

- 01 pincel batedor nº 835/6;
- 01 folha de papel celofane na cor azul;
- 01 avental escolar.
•

MATERIAL PARA OS ALUNOS DO INTEGRAL- 1º ANO
-01 caderno vertical grande, 96 folhas;
- 01 pasta A4, catálogo com 25 plásticos.

•

OBS:
- O material deve vir encapado com plástico transparente, etiquetado com nome e turma do aluno.
- O material de Arte deverá ser entregue à professora Carolina Barros, no primeiro dia de aula (etiquetado,
com nome e turma do aluno).
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Relação dos livros de literatura 2019 - 2º ano
•
Dedo mindinho
Ana Maria Machado
Editora Moderna
•
Papai Noel esteve aqui
Laís Carr Ribeiro
Editora Moderna
•

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 2019- 2º ANO:
-01 caderno vertical pequeno, pauta dupla, 48 folhas (Ditado);
-03 cadernos verticais grandes, 48 folhas (História, Geografia e Ciências);
- 02 cadernos verticais grandes, 96 folhas (Matemática e Português);
- 01 caderno espiral para desenho, 96 folhas (Arte);
- 01 caixa de canetas hidrocor ponta fina (12 cores);
- 01 caixa de lápis de cor (12 cores);
- 01 caixa de giz de cera (12 cores);
- 01 caneta marca texto;
- 01 cola branca pequena;
- 01 cola bastão;
- 01 estojo completo com lápis, borracha e apontador;
- 02 lápis 2B;
- 01 régua de 20 cm;
- 01 tesoura pequena de pontas arredondadas;
- 01 pasta transparente com elástico, fina, tamanho A4.

•

MATERIAL PARA ARTE- 2º ANO:

- 01 pincel nº 456/16;
- 01 folha de papel celofane na cor vermelha;
- 01 pacote de Creative Paper (cores vibrantes);

- 01 avental escolar.
•

MATERIAL PARA OS ALUNOS DO INTEGRAL- 2º ANO
-01 caderno vertical grande, 96 folhas;
- 01 pasta A4, catálogo com 25 plásticos.

•

OBS:
- O material deve vir encapado com plástico transparente, etiquetado com nome e turma do aluno.
- O material de Arte deverá ser entregue à professora Carolina Barros, no primeiro dia de aula (etiquetado,
com nome e turma do aluno).
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Relação dos livros de literatura 2019 - 3º ano
•

Iara e a poluição das águas
Samuel Murgel Branco
Editora Moderna

•

Florinha e a fotossíntese
Samuel Murgel Branco
Editora Moderna

•

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 2019- 3º ANO:
- 01 caderno vertical pequeno, pauta dupla, 48 folhas (Ditado);
- 03 cadernos verticais grandes, 48 folhas (História, Geografia e Ciências);
- 02 cadernos verticais grandes, 96 folhas (Matemática e Português);
- 01 caderno espiral para desenho, 96 folhas (Arte);
- 01 caixa de canetas hidrocor ponta fina (12 cores);
- 01 caixa de lápis de cor (12 cores);
- 01 caixa de giz de cera (12 cores);
- 01 caneta marca texto;
- 01 cola bastão;
- 01 tubo pequeno de cola branca;
- 01 estojo completo com lápis 2B, borracha e apontador;
- 01 caneta esferográfica azul e outra vermelha;
- 01 régua 30 cm;
- 01 tesoura pequena de pontas arredondadas.

•

MATERIAL PARA ARTE- 3º ANO:
- 01 caixa pequena de cola colorida;

- 01 folha de papel carbono;
- 01 folha de papel celofane transparente;
- 01 avental escolar.
•

MATERIAL PARA OS ALUNOS DO INTEGRAL- 3º ANO
-01 caderno vertical grande, 96 folhas;
- 01 pasta A4, catálogo com 25 plásticos.

•

OBS:
- O material deve vir encapado com plástico transparente, etiquetado com nome e turma do aluno.

O material de Arte deverá ser entregue à professora Carolina Barros, no primeiro dia de aula (etiquetado, com
nome e turma do aluno).
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Relação dos livros de literatura 2019 - 4º ano
•

Robin Hood /A Lenda da liberdade
Pedro Bandeira
Editora Moderna

•

Fábulas palpitadas / Recontadas em versos e comentadas
Pedro Bandeira
Editora Moderna

•

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 2019- 4º ANO:
- 01 caderno vertical pequeno, brochura, 48 folhas (Inglês);
- 01 caderno vertical pequeno, pauta dupla, 48 folhas (Ditado);
- 03 cadernos verticais grandes, 48 folhas (História, Geografia e Ciências);
- 02 cadernos verticais grandes, 96 folhas (Matemática e Português);
- 01 caderno espiral para desenho, 96 folhas (Arte);
- 01 caixa de canetas hidrocor ponta fina (12 cores);
- 01 caixa de lápis de cor (12 cores);
- 01 caixa de giz de cera (12 cores);
- 01 caneta marca texto;
- 01 cola branca pequena;
- 01 cola bastão;
- 01 estojo completo com lápis 2B, caneta azul, vermelha, apontador e borracha;
- 01 régua de 30 cm;
- 01 tesoura pequena de pontas arredondadas.

•

MATERIAL PARA ARTE- 4º ANO:

- 1 folha de Papel cartão na cor preta
- 1 folha de papel laminado na cor prata
- 01 avental escolar.
•

MATERIAL PARA OS ALUNOS DO INTEGRAL- 4º ANO
-01 caderno vertical grande, 96 folhas;
- 01 pasta A4, catálogo com 25 plásticos.

•

OBS:
- O material deve vir encapado com plástico transparente, etiquetado com nome e turma do aluno.
- O material de Arte deverá ser entregue à professora Carolina Barros, no primeiro dia de aula (etiquetado,
com nome e turma do aluno).
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Relação dos livros de literatura 2019 - 5º ano
•

Aventura da Escrita / História do desenho que virou letra
Lia Zatz
Editora Moderna

•

O mistério da fábrica de livros
Pedro Bandeira
Editora Moderna
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 2019- 5º ANO:

•

- 01 caderno vertical pequeno, brochura, 48 folhas (Inglês);
- 01 caderno vertical pequeno, pauta dupla, 48 folhas (Ditado);
- 03 cadernos verticais grandes, 48 folhas (História, Geografia e Ciências);
- 02 cadernos verticais grandes, 96 folhas (Matemática e Português);
- 01 caderno espiral para desenho, 96 folhas (Arte);
- 01 caixa de canetas hidrocor ponta fina (12 cores);
- 01 caixa de lápis de cor (12 cores);
- 01 caixa de giz de cera (12 cores);
- 01 caneta marca texto;
- 01 cola bastão;
- 01 tubo pequeno de cola branca;
- 01 compasso da marca WALEU;
- 01 estojo completo com lápis 2B, caneta azul, vermelha, apontador e borracha;
- 01 régua de 20 cm;
- 01 tesoura pequena de pontas arredondadas;
- 01 transferidor.
•

MATERIAL PARA ARTE- 5º ANO:
- 2 folhas papel almaço quadriculado 5x5mm
- 1 tela 20x20cm
- 1 pincel nº 165/10

- 01 avental escolar.
•

MATERIAL PARA OS ALUNOS DO INTEGRAL- 5º ANO
-01 caderno vertical grande, 96 folhas;
- 01 pasta A4, catálogo com 25 plásticos.

•

OBS:
- O material deve vir encapado com plástico transparente, etiquetado com nome e turma do aluno.

O material de Arte deverá ser entregue à professora Carolina Barros, no primeiro dia de aula (etiquetado, com
nome e turma do aluno).

