ITENS

QUANTIDADE

ESPECIFICAÇÃO

ORIENTAÇÕES

Agenda

1

Fornecida pela escola

Penal/estojo

1

Simples

Borracha

2

Simples

Apontador

2

Com depósito

Cola em bastão

4

40 gramas (cada)

Tesoura

1

Resistente

Fita crepe adesiva
marrom
Lápis de escrever

1

45mm x 50mm

Uso obrigatório – ficará na mochila do
aluno.
Que comporte o material de uso
diário e individual, que caiba na
mochila. Quanto mais simples, mais
eficiente para ajudar na organização
diária da criança.
A borracha branca e macia é a mais
eficiente e indicada. Uma ficará no
estojo e outra guardada no armário
da turma.
Um ficará no estojo e o outro ficará
de reserva no armário da turma.
Uma ficará no estojo e as demais
guardadas no armário da turma.
Com nome gravado
(IMPORTANTÍSSIMO), ficará no estojo.
Modelo kraft.

6

Pasta fina

1

Grafite 2B – com mina de
4mm – sem borracha ou
enfeite na ponteira
Com elástico – qualquer
cor
12 cores

Lápis de cor

1 caixa

Dois lápis ficarão no estojo, os demais
no armário da turma.
A pasta ficará na mochila e arquivará
folhas de atividades de casa.
Os lápis ficarão no estojo,
identificados um a um.

Toalha base/jogo
americano

OS CADERNOS FICARÃO
NA PRATELEIRA DA SALA

1

Troca diária

Para servir como base para o lanche
em sala de aula (identificada).

QUANTIDADE

ESPECIFICAÇÃO
BROCHURA
–
capa
dura
– 96 folhas – grande (200x278mm) 1
sem figura na capa - COR VERMELHA – Língua Portuguesa.
Caderno de linguagem
BROCHURA – capa dura – 48 folhas – grande (200x278mm) 1
sem figura na capa - COR VERDE – Ciências.
Caderno de linguagem
BROCHURA – capa dura – 48 folhas – grande (200x278mm) 1
sem figura na capa - COR AZUL – Ciências humanasGeografia.
Caderno de linguagem
BROCHURA – capa dura – 48 folhas – grande (200x278mm) –
1
sem figura na capa – COR AMARELA – Ciências humanasHistória.
Caderno quadriculado
Com margem – BROCHURA – capa dura – 96 folhas – grande
1
(200x275mm) – SEM FIGURA NA CAPA - detalhe pedagógico:
7x7 mm.
Evitar comprar cadernos cujos quadriculados sejam impressos
/
com traços fortes e escuros e/ou com folhas destacáveis.
/
Caderno de caligrafia
BROCHURÃO – vertical – capa dura – TARJA FINA – 48 folhas,
1
grande (275x200mm).
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
Caderno de linguagem

OS MATERIAIS ABAIXO
FICARÃO NO ARMÁRIO
DA SALA
Pasta fichário/ arquivo
Plástico arquivo

QUANTIDADE

1
20

Bloco de texto

1

Caneta pincel color

2

Tinta acrílica
Giz de cera
Cola líquida
Canetinhas hidrográficas
Etiquetas adesivas
Régua
Papel sulfite

1 pote
1 caixa
2 tubos
1 jogo
10
1
100 folhas

Papel tipo creative paper

2 blocos

Papel tipo canson escolar

1 bloco

Camiseta usada

1

ESPECIFICAÇÃO
33 x 25 x 05 cm
Com 4 furos – para folha
A4
Adquirido na secretaria
da escola
Cor preta – 4,0mm – 850
Júnior
250 ml

ORIENTAÇÕES
Sugestão: pode ser adquirida na
secretaria da escola ou similar.
Colocar dentro da pasta fichário.
Para produção escrita.
Identificadas.
Azul ou amarela.

Curto, com 15 cores

Embalagem identificada.

90 gramas (cada)

Embalagens identificadas.

12 cores

Identificadas uma a uma.

Branca, simples – sem
imagem
30 cm – plástico
transparente
A4 – gramatura 75 g/m2 folhas brancas
A4 – gramatura 120 g/m2
– folhas coloridas
A3 – gramatura 120 g/m2
– folhas coloridas
Tamanho P adulto

Para uso em atividades da sala.
IMPORTANTE: não pode ser flexível/
maleável.
Embalagem identificada.
Embalagens identificadas.
Embalagem identificada.
Para o trabalho com tinta/argila.
Identificada.

TÍTULO
LINGUA PORTUGUESA 3 –
PROJETO PRESENTE – 5ª EDIÇÃO

LIVROS DIDÁTICOS
AUTORES E EDITORA
ESPECIFICAÇÃO
Débora Vaz
Língua Portuguesa
Elody Nunes Moraes
Rosângela Veliago

CAPA

ISBN 9788516119317
Editora Moderna
FAÇA MATEMÁTICA 3 – 2020
ISBN 7898683436161

Kátia Stocco Smole
Maria Ignez Diniz
Vlademir Marim

Matemática

Editora FTD
NEW BRICK BY BRICK 3 –
CAPA VERMELHA

Hilani Mercadante
Viviane Kirmeliene

ISBN 7908439302951

Editora StandFor
(representante FTD),
2021.

e

Inglês
NOVA EDIÇÃO

DICIONÁRIO DA LÍNGUA
PORTUGUESA PARA ESTUDANTE

TÍTULO
EU ESTOU AQUI

A ÁRVORE DA
FAMÍLIA

Esse material ficará no
armário da sala de
aula e será de consulta
diária do aluno.

LITERATURA E PARADIDÁTICO
AUTORES E EDITORA
DESCRIÇÃO
PARADIDÁTICO: morar em um novo país, aprender uma nova língua,
Maísa Zakzuk
Editora Panda Books

fazer novos amigos... Foram esses os desafios enfrentados por Sebastien,
que veio do Haiti, por Rimas, nascida na Líbia, e pelas outras dez
crianças que você irá conhecer neste livro. Todas elas precisaram deixar
a sua terra natal por diferentes motivos, como guerra civil, conflitos
políticos, desastre natural ou crise econômica. Seja como refugiadas ou
imigrantes, essas crianças estão aqui, reconstruindo uma nova vida no
Brasil.

Maísa Zakzuk

NARRATIVA: no livro, a autora conta a história da imigração no
Brasil: de onde vieram os povos que formaram nosso país, qual a
origem dos sobrenomes e o significado de vários nomes. O livro
instiga uma investigação sobre nossa própria história, além de
propiciar a compreensão sobre as diferentes culturas.

Editora Panda Books

A FANTÁSTICA
FÁBRICA DE
CHOCOLATE
6ª
Edição

SUGESTÃO:

Roald Dahl
Editora Martins Fontes

FÁBULA: Charlie Bucket adora chocolate. Sr. Willy Wonka, o mais
incrível inventor no mundo, está abrindo os portões de sua
Fantástica Fábrica de Chocolate a cinco crianças sortudas. É um
prêmio de uma vida! Charlie precisa apenas de um Cupom
Dourado, e essas guloseimas poderão ser todas dele.

CONTOS DOS
CURUMINS
GUARANIS

Jeguaká Mirim
Tupã Mirin
Editora FTD

14 PÉROLAS DA
MITOLOGIA
GREGA

Ilan Brenman
Ilustração de Ionit
Zilberman

CONTOS: depois de mais de 500 anos de contato com os homens
brancos, muitos povos indígenas perderam sua língua, suas terras
e até foram extintos. Apesar desse longo convívio, o povo
guarani mantém sua língua e suas cerimônias religiosas, que
fazem parte do dia a dia nas aldeias. Contos dos curumins
guaranis apresenta oito histórias que revelam um pouco do
nhande reko (modo de vida) do povo guarani.
MITOS GREGOS: a mitologia grega faz parte do nosso cotidiano,
sem mesmo nos darmos conta disso. O livro As 14 pérolas da
mitologia grega apresenta alguns contos desta cultura, que
ressoam de forma única naqueles que os ouvem.

Editora Escarlate

COMO
FAZÍAMOS SEM

Bárbara Soalheiro
Editora Panda Books

CÍNTHIA HOLMES E
WATSON E SUAS
INCRÍVEIS
DESCOBERTAS volume 1

Christiane Gribel
Editora Salamandra

PARADIDÁTICO: hoje a coisa é simples. Você abre a torneira do
filtro – ou a garrafinha de água mineral – e mata a sede à
vontade. Mas, para nossos antepassados, água costumava ser
um problemão: um gole podia levar à morte. E tomá-la não era o
único problema. Neste livro, você vai descobrir como era a vida
nos tempos em que certos objetos (que hoje podem ser até
banais) não haviam sido inventados ainda.
NARRATIVA: Cínthia Holmes é uma menina muito esperta e precoce
para os seus sete anos. Usando sua inteligência e imaginação, deduz
que, com esse sobrenome, só pode ser descendente do famoso detetive
inglês Sherlock Holmes. Com o hamster de estimação, a quem dá o
elementar nome de Watson, ela vai em busca de pistas e informações
para desvendar mistérios, sempre com muito humor e um faro de
detetive apurado.

Qualquer dúvida, entrar em contato com a escola.
(41) 3027-2744

