
 

ANO: 2020 
 

 
 

1 estojo completo (especificações abaixo) 

1 pasta catálogo transparente - A4 - 20 plásticos 

1 pasta catálogo azul - A4 - 20 plásticos (Francês) 

1 pasta catálogo amarela - A4 - 20 plásticos (Inglês) 

1 pasta envelope pequena com botão plástico  

1 pasta com grampo e mola - ofício - vermelha  

1 pasta transparente fina com elástico  

1 caderno horizontal brochura - capa dura - pequeno - 

  vermelho - pauta simples - 96 folhas 

1 saco de pano pequeno com 50 palitos de picolé sem  

  cor (para contagem) 

1 saco de pano com Material Dourado em madeira (será  

  usado no 2º semestre). 

1 caixa de giz de cera grosso 

1 tesoura sem ponta (identificada)  

1 caneta hidrográfica preta - ponta grossa  

1 pote de massa de modelar macia - 500g  

1 revista usada (para recorte e colagem) 

1 bloco Criativo - 8 cores - 325 x 235 mm (recorte/colagem) 

1 jaleco de algodão branco, longo, com mangas 

compridas e nome do aluno no bolso (para uso no 

Laboratório de Ciências). 

1 garrafa ou copo para água 

 

 
2 lápis pretos 

1 borracha 

1 apontador com depósito 

1 régua de 15 cm 

1 cx. de lápis de cor - 12 cores 

1 conj. de caneta hidrográfica ponta fina - 12 cores 

1 caneta marca texto – amarelo 

1 cola bastão - 40g 

 

 

 

 

 

 
 

1 pct. de folhas coloridas (tipo color set) - A4 - 8 cores -  

  120g/m²    

1 pct. de massa de EVA para modelagem 50 g/m²- 

(qualquer cor)  

1 pasta catálogo - A4 - 10 plásticos 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

- TODOS os materiais deverão estar devidamente 

identificados com NOME e TURMA (após divulgada) da 

criança. 
 

- Os materiais do estojo deverão ser conferidos 

regularmente e repostos, quando necessário. 
 

- Para melhor conservação, o ideal é que os livros 

(descritos no verso) sejam encapados com plástico 

transparente.  

- Sugerimos a compra de materiais leves para o uso 

diário do aluno (mochila, estojo, ...). 

 

ESCALA DE ENTREGA DOS MATERIAIS (DIAS DE AULA): 

1º: estojo completo; tesoura; livros de Literatura; 

caneta hidrográfica de ponta grossa. 

2º: Pastas: vermelha e transparente. 

3º: Caderno; massa de modelar; pasta envelope; 

revista. 

4º: Pasta catálogo transparente; livro de Matemática; 

saco de palito de picolé; bloco criativo. 

5º: Materiais de Francês e Inglês. 

2ª SEMANA DE AULA: Material de Artes. 
 

 

 

 



 

 

 

 

LITERATURA 
TÍTULO   AUTOR(ES)     EDITORA ISBN 

Vermelho de raiva: Um livro para ler, sentir e fazer Bárbara Saddy Prospectiva 9788568711040 

Se criança governasse o mundo... Marcelo Xavier Formato 9788572086172 

 

MATEMÁTICA 
TÍTULO   AUTOR(ES)     EDITORA ISBN 

Matemática 1 – 5ª Edição Ênio Silveira / Claudio Marques Moderna  9788516119720 

 

FRANCÊS 
TÍTULO   AUTOR(ES)     EDITORA ISBN 

Clémentine 1 

Méthode de Français Primaria 
E.Ruiz Félix / I.Rubio Pérez CLE International 9782090383706 

 

INGLÊS 
TÍTULO   AUTOR(ES)     EDITORA ISBN 

Shine On! 1 – Student’s 

Book and Extra Practice 
Susam Banman Sileci / Patrick Jackson Oxford University Press 9780194001212 

 

LIVRARIAS SUGERIDAS PARA OS LIVROS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: 

Livraria da Travessa - www.travessa.com.br Livraria Francesa - www.livrariafrancesa.com.br/ 

Livraria Eldorado - www.livrariaeldorado.com.br Disal - www.disal.com.br SBS - www.sbs.com.br 

 

CIRANDA DA LEITURA 

O livro será indicado durante o primeiro trimestre, através da agenda. 

 

http://www.travessa.com.br/
http://www.disal.com.br/
http://www.sbs.com.br/

