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ITENS 

 

 
QUANTIDADE 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
ORIENTAÇÕES 

Agenda 1 Fornecida pela escola Uso obrigatório - ficará na mochila do 

aluno. 

Penal/estojo 1 Simples Que comporte o material de uso 

diário e individual e caiba na mochila. 

Quanto mais simples, mais eficiente 

para ajudar na organização diária da 

criança. 

Borracha 2 Simples A borracha branca e macia é a mais 

eficiente e indicada. Uma ficará no 

estojo e outra guardada no armário 

da turma. 

Apontador  2 Com depósito Um ficará no estojo e o outro ficará 

de reserva no armário da turma. 

Cola em bastão 4 40 gramas (cada) Uma ficará no estojo e as demais 

guardadas no armário da turma. 

Tesoura 1 Resistente Com nome gravado 

(IMPORTANTÍSSIMO), ficará no estojo. 

Fita crepe adesiva 

marrom 
1 45mmx50mm Modelo kraft. 

Lápis de escrever 6 Grafite 2B – com formato 

triangular e mina de 

4mm – sem borracha ou 

enfeite na ponteira 

Dois lápis ficarão no estojo, os demais 

no armário da turma.  

Pasta fina 1 Com elástico – qualquer 

cor 

A pasta ficará na mochila e arquivará 

folhas de atividades de casa. 

Lápis de cor 1 caixa 12 cores Os lápis ficarão no estojo, 

identificados um a um. 

Toalha base/jogo 

americano 
1 Troca diária Para servir como base para o lanche 

em sala de aula (identificada).  
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 OS MATERIAIS ABAIXO 
FICARÃO NO ARMÁRIO 

DA SALA 

 
QUANTIDADE 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
ORIENTAÇÕES 

Pasta fichário/arquivo 1 33x25x05cm Sugestão: pode ser adquirida na 

secretaria da escola ou similar. 

Pasta maleta polionda 

com alça 
1 Medidas em A3:  

50,5 x 35,5 x 3,5cm 

Sugestão: identificar como pasta 

de Arte. 

Plástico arquivo 20 Com 4 furos – para folha 

A 4 

Anexar na pasta fichário. 

Caneta pincel color 2 Cor preta – 4,0mm – 850 

Júnior 

Identificadas. 

Tinta acrílica 1 pote 250 ml Sugestão: cores diversas. 

Tinta guache 1 pote 250 ml Sugestão de cores: ou azul ou 

amarela ou vermelha. 

Cola líquida 2 tubos 90 gramas (cada) Embalagens identificadas. 

Canetinhas hidrográficas 1 jogo 12 cores Identificadas uma a uma. 

Etiquetas adesivas 10 Branca, simples – sem 

imagem 

Para uso em atividades da sala. 

Massinha de modelar soft 1 pote Com 1 cor (qualquer 

cor) – 500 gramas – base 

de amido 

Embalagem identificada. 

Régua 1 30 cm – plástico 

transparente 

IMPORTANTE: não pode ser flexível/ 

maleável. 

Aquarela 1 conjunto Com 12 cores – pastilhas 

solúveis em água – cores 

vivas 

Embalagem identificada. 

Papel sulfite 100 folhas A4 – gramatura 75 g/m2 – 

folhas brancas 

Embalagem identificada. 

Papel tipo creative paper 2 blocos A4 – gramatura 120 g/m2 

– folhas coloridas 

Embalagens identificadas. 

Papel tipo kraft 30 folhas A4 – gramatura 200 g/m2 Embalagem identificada. 

OS CADERNOS FICARÃO 
NA PRATELEIRA DA SALA 

 
 

QUANTIDADE 

 
 

ESPECIFICAÇÃO 

Caderno de linguagem 1 BROCHURA – capa dura – 96 folhas – grande (200x278mm) - 

sem figura na capa - COR VERMELHA – Língua Portuguesa. 

Caderno de linguagem 1 BROCHURA – capa dura – 48 folhas – grande (200x278mm) -  

sem figura na capa - COR VERDE – Ciências da Natureza. 

Caderno de linguagem 1 BROCHURA – capa dura – 48 folhas – grande (200x278mm) -  

sem figura na capa - COR AZUL – Ciências humanas- 

Geografia. 

Caderno de linguagem 1 BROCHURA – capa dura – 48 folhas – grande (200x278mm) -  

sem figura na capa - COR AMARELA – Ciências humanas - 

História. 

Caderno quadriculado 1 Com margem – BROCHURA – capa dura – 96 folhas – grande 

(200x275mm) Sem desenho na capa – detalhe pedagógico:                                       

      7x7 mm.  

Evitar comprar cadernos cujos quadriculados sejam impressos 

com traços fortes e escuros, com folhas destacáveis e com 

espiral. 

Caderno meia pauta 1 Espiral – HORIZONTAL – 40 folhas (275x200mm) – gramatura 

150g/m2. IMPORTANTE: enviar o mesmo caderno usado no 1º 

ano.  

IMPORTANTE: respeitar as medidas, quantidades e cores indicadas para os materiais, as indicações têm 

motivação pedagógica. O mesmo vale para o número de folhas dos cadernos 
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– cor parda 

Papel tipo canson escolar 1 bloco A3 – gramatura 120 g/m2 

– folhas coloridas 

Embalagem identificada. 

Camiseta usada 1 

 

Tamanho P adulto Para o trabalho com tinta/argila. 

Identificada. 
 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

TÍTULOS AUTORES E EDITORA ESPECIFICAÇÃO CAPA 

LINGUA PORTUGUESA 2 – PROJETO 

PRESENTE – 5ª EDIÇÃO 

 

ISBN 9788516119294 

Débora Vaz 

Elody Nunes Moraes 

Rosângela Veliago 

 

Editora Moderna 

 

Língua Portuguesa  

 
 

FAÇA MATEMÁTICA 2 – 2020 

 

 ISBN 7898683436147 

Kátia Stocco Smole 

Maria Ignez Diniz 

Vlademir Marim 

 

Editora FTD 

 

Matemática 

 

 

 

NEW BRICK BY BRICK 2 

 

ISBN 7908439302944 

Hilani Mercadante e 

Viviane Kirmeliene 

 

Editora StandFor 

(representante FTD), 

2021. 

 

Inglês 

 

NOVA EDIÇÃO 

 

 

 

LITERATURA E PARADIDÁTICO 

TÍTULO AUTORES E EDITORA DESCRIÇÃO 

O BAILE DO 

PALHAÇO E DA 

BAILARINA E 

OUTROS POEMAS 

 
 

Guga Cidral 

 

Editora Bétula 

CADERNO DE POEMAS: você gosta de teatro? De circo? De palhaço e 

de bailarina? 

Que abram as cortinas! 

VOCÊ SABE 

TUDO SOBRE 

INSETOS? 

 
 

Lila Prap 

 

Editora Biruta 

PARADIDÁTICO: por que os vaga-lumes brilham à noite? Por que as 

vespas picam? Por que as moscas gostam de sentar no cocô? Neste 

livro, você vai encontrar respostas para estas e muitas outras perguntas 

sobre estas criaturas peculiares que estão sempre ao nosso redor, 

voando, se rastejando e fazendo vários barulhos diferentes.  

TARTUFO 

 

Eva Furnari 

 

Editora Moderna 

 

NARRATIVA: de vez em quando, todo mundo tem uma nuvem negra 

sobre a cabeça, isso é normal. A nuvem negra do Príncipe Ferdinando, 

porém, era demais, era muito atacada, muito estressada. E quem 

cuidava dela era o pobre Bobo da Corte, Tartufo. Ele cuidava muito 

bem da nuvem, mas só fez isso até o dia em que ele próprio teve uma 

crise horrorosa, a crise caracol. 
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FELPO FILVA 

 

Eva Furnari 

 

Editora Moderna 

 

NARRATIVA: esta é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco 

neurótico. Um dia, ele recebeu a carta de uma fã que discordava dos 

seus poemas, a Charlô. Ele ficou muito indignado e isso deu início a uma 

troca de correspondências entre eles. O livro conta essa história de 

maneira divertida, usando os mais variados tipos de texto, como poema, 

fábula, carta, manual, receita e até autobiografia, permitindo, assim que 

o leitor entre em contato com as diversas funções da escrita. 

CONTOS DE 

GRIMM – 

Escolher 

somente 1 dos 

volumes da 

coleção 

 
 

Ana Maria Machado 

 

Editora Salamandra  

CONTOS DE FADAS: Contos de Grimm é o nome dado para as histórias 

recolhidas do folclore alemão, no século XIX, pelos irmãos Jacob Ludwig 

Carl e Wilhelm Carl Grimm, mais popularmente conhecidos como 

“Irmãos Grimm”. Criadas pela imaginação popular e depois publicadas 

na forma impressa, elas atravessaram gerações e continentes, e 

continuam até hoje a encantar crianças e adultos. 

 

Qualquer dúvida, entrar em contato com a escola. 

(41) 3027-2744 

 


