
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
 

• 01 pasta poliondas azul com alça. 

• 02 toalhas de mão na cor azul. 

• 01 tesoura sem ponta azul. 

• 01 caderno grande de desenho – 60 folhas 

(não serve espiral). 

• 01 caderno brochurão, sem pauta – 48 folhas 

(não serve espiral). 

• 02 cadernos brochurão, com pauta – 60 folhas 

(não serve espiral). 

• 01 caixa pequena de Material Dourado (para 

uso individual). 

• 30 tampinhas de plástico (garrafa pet) num 

saquinho. 

• 01 jogo pedagógico (de acordo com a faixa 

etária do aluno). 

• 01 livro de literatura (de acordo com a faixa 

etária do aluno). 

• 01 garrafinha para água (trazer todos os dias). 

 

OBS: IDENTIFICAR OS MATERIAIS ACIMA COM O NOME DO ALUNO 
 

• 01 régua de 30 cm. 

• 02 revistas (para recorte). 

• 02 vidros de tinta guache: amarelo (250ml) | 

azul (250ml). 

• 01 pincel nº 12. 

• 01 pincel atômico (preto ou vermelho). 

• 01 caixa de massa de modelar (Soft). 

• 06 folhas de papel pardo. 

• 02 folhas de colorset azul. 

• 02 folhas de papel camurça azul. 

• 01 folha de cartolina branca. 

• 01 folha de EVA azul. 

• 01 folha de EVA atoalhado (azul). 

• 02 lixas. 

• 01 bloco de papel Canson (20 folhas); 

• 01 pacote de papel Filipinho. 

• 01 jogo de canetinhashidrocores (12 cores). 

• 02 vidros de cola branca (90 gramas). 

• 08 lápis pretos nº 02 (não serve lapiseira). 

• 01 caixa de lápis de cor (24 cores). 

• 01 borracha branca grande. 

• 01 apontador. 

• 01 rolo de “fita kraft” (“fita papel”). 

• 01 saquinho com 50 palitos de picolé (pontas 

arredondadas). 

 

LIVRO DIDÁTICO 
Inglês: ShineOn! – 1 | With Online PraticeStudent Book e Extra Pratice – Oxford | Autores: Susan BanmanSileci / 

Patrick Jackson. 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
• A Esperança de Vó Filó | Gryphon Edições| Autora: Magda Trece. 

• A última árvore da cidade| Editora: Roda e cia| Autor: Peter Carnavas. 

• Qualquer título da “Coleção Mundinho” | Editora: DCL| Autora: Ingrid BiesemeyerBellinghausen. 

 

ATENÇÃO 
• NÃO será liberado o uso de mochilas para os alunos do 1º ano. 

• Encapar todos os cadernos com plástico azul e identificá-los, na capa, com o nome do aluno. 

• O livro adotado é consumível e não deve ser aproveitado de anos anteriores. 

• De acordo com as atividades desenvolvidas nas aulas, poderão ser solicitados alguns materiais ao longo do ano letivo. 

 

 

“A Educação abraça toda a nossa existência.  
Ela estende ainda seus benfazejos ramos sobre a família e sociedade.” 

 

Madre Maria São Miguel Poux | Fundadora da Congregação dos Santos Anjos 

Lista de Material | 2020 
Ensino Fundamental | 1° ano 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
 

 06 cadernos brochurão com pauta – 48 folhas (não serve espiral). 

 01 caderno pequeno capa dura – 48 folhas (não serve espiral).  

 01 pasta fina, plástica, com elástico. 

 01 pasta papel azul com grampo trilho (Música). 

 01 estojo contendo: 

 01 cola bastão (de boa qualidade). 

 01 tesoura sem ponta. 

 04 lápis pretos nº02 (NÃO SERVE LAPISEIRA) – (identificar cada 

lápis com o nome do aluno). 

 02 borrachas. 

 01 apontador. 

 01 caixa de lápis de cor com 12 cores (identificar cada lápis com o 

nome do aluno). 

 01 régua 20 cm. 

 06 canetinhashidrocor com cores variadas (identificar cada 

canetinha com o nome do aluno). 

 01 caixa pequena de Material Dourado (para uso 

individual). 

 01 livro de literatura (de acordo com a faixa etária do 

aluno). 

 02 revistas em quadrinhos (gibis) 

 01 revista (usada). 

 01 garrafinha para água (trazer todos os dias) - (identificar 

com o nome do aluno). 

 01 pacote de cédulas do real (não consumível). 

 

OBS: IDENTIFICAR OS MATERIAIS ACIMA COM O NOME DO ALUNO. 
 

• 01 pacote de papel Filipinho. 

• 01 pacote de papel Canson. 

• 01 caixa de massa de modelar (Soft).  

• 01 folha de EVA (vermelho). 

• 01 folha de EVA atoalhado (vermelho). 

• 01 saquinho com 50 palitos de picolé (pontas 

arredondadas). 

 

LIVROS DIDÁTICOS 
 HISTÓRIA: Buriti Plus História – 2º ano | Editora Moderna | 1ª Edição (De acordo com a BNCC). 

 GEOGRAFIA: Buriti Plus Geografia – 2º ano | Editora Moderna | 1ª Edição (De acordo com a BNCC). 

 CIÊNCIAS: Porta Aberta Para o Mundo | Autoras: Ângela Gil, Olga Gil e Sueli Fanizzi | Editora FTD (De acordo com a 

BNCC).  

 INGLÊS: ShineOn 2 | Editora Oxford. 

 ENSINO RELIGIOSO: Diálogo Inter-religioso 2 | Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino da Cunha Neto | 

Editora FTD. 
 

OBS: OS LIVROS DIDÁTICOS DEVEM SER DA ÚLTIMA EDIÇÃO (ATUALIZADOS). 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
• A Esperança de Vó Filó | Gryphon Edições| Autora: Magda Trece. 

• Manual de Saciologia | Editora: Selo Off Flip Editora Ltda| Autora: Margareth Marinho.  

• O cofre do João | Editora Mais Ativos Educação Financeira, 2017 | Autora: Vera Lúcia Dias. 
 

ATENÇÃO 
• Todos os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e identificados, na capa, com o nome do aluno. 

• Os livros adotados são consumíveis, por isso não devem ser aproveitados de anos anteriores. 

• De acordo com as atividades desenvolvidas nas aulas, poderão ser solicitados alguns materiais ao longo do ano letivo. 

• Ao adquirir o material para o aluno dê preferência as mochilas mais simples, que são mais leves, aos cadernos de capa papel 

duplex (capa dura são pesados) e apenas um estojo. O excesso de material provoca peso nas mochilas. 

• O agasalho do uniforme deverá ser bordado na parte interna, com o nome do aluno. 
 

OBSERVAÇÃO 
• Os alunos do 2° ano, só trarão os livros adotados para a escola, no dia marcado pelas professoras. Os pais receberão um 

bilhete e agendaremos o dia de trazer os mesmos. Na primeira semana de aula os alunos deverão trazer apenas o estojo, 02 

cadernos brochurão com pauta. 

“A Educação abraça toda a nossa existência.  
Ela estende ainda seus benfazejos ramos sobre a família e sociedade.” 

 

Madre Maria São Miguel Poux | Fundadora da Congregação dos Santos Anjos 

Lista de Material | 2020 
Ensino Fundamental | 2° ano 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
 

 02 cadernos brochurão com pauta – 48 folhas (não serve 
espiral). 

 Sendo: 01 para dividir ao meio para Arte e Produção de Texto, 
01 para dividir ao meio para História e Geografia e 01 para Ciências. 

 03 cadernos brochurão com pauta – 96 folhas (não serve 
espiral). 

 Sendo: 01 para Português, 01 para Matemática e 01 para dividir 
ao meio para História e Geografia. 

 04 cadernos pequenos capa dura – 48 folhas (não serve espiral). 

 Sendo 01 para Ensino Religioso, 01 para Inglês, 01 para Música e 
01 para Atividade em sala. 

 01 pasta fina, plástica, com elástico. 

 01 pasta com caneleta A4 cristal (com etiqueta identificando o 
nome do aluno). 

 01 Flauta doce Yamaha barroca. 

 01 caixa pequena de Material Dourado (para uso individual). 

 01 garrafinha para água (trazer todos os dias). 

 01 estojo contendo: 

 01 cola branca (90 gramas). 

 01 cola em bastão de boa qualidade. 

 01 tesoura sem ponta. 

 04 lápis pretos nº02 (NÃO SERVE LAPISEIRA). 

 04 borrachas de prender no lápis. 

 01 apontador. 

 01 caixa de lápis de cor com 12 cores. (identificar cada 
lápis  com o nome do aluno). 

 01 régua 20 cm. 

 06 canetinhas de hidrocor com cores variadas. 
(identificar cada canetinha com o nome do aluno). 

 

OBS: IDENTIFICAR OS MATERIAIS ACIMA COM O NOME DO ALUNO 
 

• 01 pacote de papel Filipinho. 
• 01 folha de papel colorset vermelho. 
• 01 livro de literatura (de acordo com a faixa etária do aluno). 
• 01 revista infantil (Sugestões: Ciências hoje para criança; Recreio, dentre outras) 
• 01 folha de EVA atoalhado branco. 
• 50 palitos de picolé amarelos com ponta arredondada. 
 

LIVROS DIDÁTICOS 
 HISTÓRIA: Buriti Plus História – 3º ano | Editora Moderna | 1ª Edição (De acordo com a BNCC). 
 MATEMÁTICA: Aprender juntos – 3º ano – Ensino Fundamental | Autoras: Roberta Taboada e Angela Leite | 

Editora SM |   6ª edição – 2017 (De acordo com a BNCC). 
 GEOGRAFIA: Buriti Plus Geografia – 3º ano | Editora Moderna | 1ª Edição (De acordo com a BNCC). 
 CIÊNCIAS: Porta Aberta para o Mundo – 3º ano | Autoras: Ângela Gil, Olga Gil e Sueli Fanizzi | Editora FTD/2019   

(De acordo com a BNCC). 
 INGLÊS: ShineOn 3 | Editora Oxford. 
 LÍNGUA PORTUGUESA: Aprender juntos – 3º ano – Ensino Fundamental | Autores: Cícero de Oliveira Silva e 

Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva | Editora SM| 6ª edição – 2017 (De acordo com a BNCC). 
 ENSINO RELIGIOSO: Diálogo Inter-religioso 3| Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino da Cunha Neto | 

Editora FTD. 
 Minidicionário da Língua Portuguesa. 

 

OBS: OS LIVROS DIDÁTICOS DEVEM SER DA ÚLTIMA EDIÇÃO (ATUALIZADOS). 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
 A Esperança de Vó Filó | Gryphon Edições| Autora: Magda Trece (Utilizaremos no 1° semestre de 2020). 

 Paulina e o ipê amarelo | Autor: Álvaro Modernell | Editora Mais Ativos Educação Financeira (Utilizaremos no 2° 
semestre de 2019). 

 (Utilizaremos no 2° semestre de 2020). 
 

ATENÇÃO 
 Todos os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e identificados, na capa, com o nome do aluno. 

 Os livros adotados são consumíveis, por isso não devem ser aproveitados de anos anteriores. 

 De acordo com as atividades desenvolvidas nas aulas, poderão ser solicitados alguns materiais ao longo do ano letivo. 

 Ao adquirir o material para o aluno, dê preferência as mochilas mais simples, que são mais leves, aos cadernos de capa papel 
duplex (capa dura são pesados) e apenas um estojo. O excesso de material provoca peso nas mochilas. 

 O agasalho do uniforme deverá ser bordado na parte interna, com o nome do aluno. 

 

“A Educação abraça toda a nossa existência.  
Ela estende ainda seus benfazejos ramos sobre a família e sociedade.” 

 

Madre Maria São Miguel Poux | Fundadora da Congregação dos Santos Anjos 

Lista de Material | 2020 
Ensino Fundamental | 3° ano 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
 

 04 cadernos brochurão com pauta – 48 folhas (não serve 
espiral). 
• Sendo: 01 para Ciências, 01 para Produção de Texto, 01 para 
História e 01 para Geografia. 
• 02 cadernos brochurão com pauta – 96 folhas (não serve 
espiral). 
• Sendo: 01 para Português e 01 para Matemática. 
• 04 cadernos pequenos capa dura – 48 folhas (não serve espiral). 
• Sendo: 01 para Ensino Religioso, 01 para Inglês, 01 para Música 
e 01 para Atividade em sala. 
• 01 bloco grande pautado (não serve espiral). 
• 01 pasta fina, plástica, com elástico. 
• 01 Flauta doce Yamaha barroca. 

• 01 estojo contendo: 
• 01 cola branca (90 gramas). 
• 01 cola em bastão de boa qualidade. 
• 01 tesoura sem ponta. 
• 04 lápis pretos nº02 (NÃO SERVE LAPISEIRA). 
• 02 borrachas. 
• 01 apontador. 
• 01 caixa de lápis de cor com 12 cores. (Identificar cada 
lápis com o nome do aluno). 
• 01 régua 20 cm. 
• 06 canetinhas de hidrocor com cores variadas. 
(Identificar cada canetinha com o nome do aluno). 

 

OBS: IDENTIFICAR OS MATERIAIS ACIMA COM O NOME DO ALUNO 
 

• 01 pacote de papel Filipinho. 
• 01 folha de papel colorset amarelo. 
• 01 livro de literatura (de acordo com a faixa etária do aluno). 
• 01 revista em quadrinhos (gibi). 
• 01 folha de EVA atoalhado preto.  
• 01 garrafinha para água (trazer todos os dias). 
• 50 palitos de picolé verdes com ponta arredondada. 
 

LIVROS DIDÁTICOS 
 HISTÓRIA: Buriti Plus História – 4º ano | Editora Moderna | 1ª Edição (De acordo com a BNCC). 
 MATEMÁTICA: Aprender juntos – 4º ano – Ensino Fundamental | Autoras: Roberta Taboada e Angela Leite | 

Editora SM | 6ª edição – 2017 (De acordo com a BNCC). 
 GEOGRAFIA: Buriti Plus Geografia – 4º ano | Editora Moderna| 1ª Edição (De acordo com a BNCC). 
 CIÊNCIAS: Porta Aberta para o Mundo – 4º ano | Autoras: Ângela Gil, Olga Gil e Sueli Fanizzi | Editora FTD/2019 

(De acordo com a BNCC). 
 INGLÊS: ShineOn 4 | Editora Oxford. 
 LÍNGUA PORTUGUESA: Aprender juntos – 4º ano – Ensino Fundamental | Autores: Cícero de Oliveira Silva e 

Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva | Editora SM| 6ª edição – 2017 (De acordo com a BNCC). 
 ENSINO RELIGIOSO: Diálogo Inter-religioso 4| Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino da Cunha Neto |     

Editora FTD. 
 Minidicionário da Língua Portuguesa. 

 

OBS: OS LIVROS DIDÁTICOS DEVEM SER DA ÚLTIMA EDIÇÃO (ATUALIZADOS). 
 

LIVRO PARADIDÁTICO 
O diário de Nina – Companheiros da noite | Editora: Margareth Assis Marinho, 2018 | Autora: Kátia Badaró 
(Utilizaremos no 2º semestre de 2020). 
 

ATENÇÃO 
• Todos os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e identificados, na capa, com o 
nome do aluno. 
• Os livros adotados são consumíveis, por isso não devem ser aproveitados de anos anteriores. 
• De acordo com as atividades desenvolvidas nas aulas, poderão ser solicitados alguns materiais ao longo do ano 
letivo. 
• Ao adquirir o material para o aluno, dê preferência as mochilas mais simples, que são mais leves, aos cadernos de 
capa papel duplex (capa dura são pesados) e apenas um estojo. O excesso de material provoca peso nas mochilas. 
• O agasalho do uniforme deverá ser bordado na parte interna, com o nome do aluno. 
 

“A Educação abraça toda a nossa existência.  
Ela estende ainda seus benfazejos ramos sobre a família e sociedade.” 

 

Madre Maria São Miguel Poux | Fundadora da Congregação dos Santos Anjos 

Lista de Material | 2020 
Ensino Fundamental | 4° ano 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
 

 04 cadernos brochurão com pauta – 48 folhas (não serve 
espiral). 

• Sendo: 01 para Ciências, 01 para Produção de Texto, 01 para 
História e 01 para Geografia. 
• 02 cadernos brochurão com pauta – 96 folhas (não serve 
espiral). 
• Sendo: 01 para Português e 01 para Matemática. 
• 03 cadernos pequenos capa dura – 48 folhas (não serve 
espiral). 
• Sendo: 01 para Ensino Religioso, 01 para Inglês e 01 para 
Música. 
• 01 bloco grande pautado (não serve de espiral). 
• 01 pasta fina, plástica, com elástico. 
• 01 Flauta doce Yamaha barroca. 
• 01 estojo contendo: 

• 01 cola branca (90 gramas). 
• 01 cola em bastão de boa qualidade. 
• 01 tesoura sem ponta. 
• 04 lápis pretos nº02 (NÃO SERVE LAPISEIRA). 
• 02 borrachas. 
• 01 apontador. 
• 01 caneta preta e 01 caneta azul (identificar cada 
caneta com o nome do aluno). 
• 01 caixa de lápis de cor com 12 cores. (identificar 
cada lápis com o nome do aluno). 
• 01 régua 20 cm. 
• 01 caneta marca texto (identificar com o nome do 
aluno). 
• 06 canetinhas de hidrocor com cores variadas 
(Identificar cada canetinha com o nome do aluno). 

 

OBS: IDENTIFICAR OS MATERIAIS ACIMA COM O NOME DO ALUNO 
 

• 01 pacote de papel Canson. 
• 01 folha de cartolina branca. 
• 01 livro de literatura (de acordo com a faixa etária do aluno). 
• 01 revista em quadrinhos (gibi). 

• 01 folha de EVA atoalhado rosa.  
• 01 garrafinha para água (trazer todos os dias). 
• 50 palitos de picolé vermelhos com ponta 
arredonda. 

 

LIVROS DIDÁTICOS 
 

 HISTÓRIA: Buriti Plus História – 5º ano | Editora Moderna| 1ª Edição (De acordo com a BNCC). 
 MATEMÁTICA: Aprender juntos – 5º ano – Ensino Fundamental | Autoras: Roberta Taboada e Angela Leite | 

Editora SM  | 6ª edição – 2017 (De acordo com a BNCC). 
 GEOGRAFIA: Buriti Plus Geografia – 5º ano | Editora Moderna | 1ª Edição (De acordo com a BNCC). 
 CIÊNCIAS: Porta Aberta para o Mundo – 5º ano | Autoras: Ângela Gil, Olga Gil e Sueli Fanizzi | Editora FTD/2019 (De 

acordo com a BNCC). 
 INGLÊS: ShineOn 5 | Editora Oxford. 
 LÍNGUA PORTUGUESA: Aprender juntos – 5º ano – Ensino Fundamental | Autores: Cícero de Oliveira Silva e 

Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva | Editora SM| 6ª edição – 2017 (De acordo com a BNCC). 
 ENSINO RELIGIOSO: Diálogo Inter-religioso 5| Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino da Cunha Neto | 

Editora FTD. 
 Minidicionário da Língua Portuguesa. 
 

OBS: OS LIVROS DIDÁTICOS DEVEM SER DA ÚLTIMA EDIÇÃO (ATUALIZADOS). 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
 

 A menina da sapatilha vermelha | Autora: Emanuelle Ferruggini Ferreira | Editora: Paratexto 

 (Utilizaremos no 1º semestre de 2020). 

 Ameaça virtual, perigo real | Auto: Alexandre Lobão| Editora: Franco (Utilizaremos no 2º semestre de 2020). 
 

ATENÇÃO 
 

 Todos os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e identificados, na capa, com o nome do aluno. 

 Os livros adotados são consumíveis, por isso não devem ser aproveitados de anos anteriores. 

 De acordo com as atividades desenvolvidas nas aulas, poderão ser solicitados alguns materiais ao longo do ano letivo. 

 Ao adquirir o material para o aluno, dê preferência as mochilas mais simples, que são mais leves, aos cadernos de capa papel 

duplex (capa dura são pesados) e apenas um estojo. O excesso de material provoca peso nas mochilas. 

 O agasalho do uniforme deverá ser bordado na parte interna, com o nome do aluno. 

“A Educação abraça toda a nossa existência.  
Ela estende ainda seus benfazejos ramos sobre a família e sociedade.” 

 

Madre Maria São Miguel Poux | Fundadora da Congregação dos Santos Anjos 

Lista de Material | 2020 
Ensino Fundamental | 5° ano 

 


