
 

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Prezados pais ou responsáveis,  

Esta é a relação dos livros e materiais de apoio para o ano letivo de 2021!  
Todos os itens deverão ser marcados com o NOME COMPLETO e a SÉRIE do aluno. O material de uso pessoal deverá 
ser vistoriado e resposto periodicamente. 
O SISTEMA DE ENSINO PITÁGORAS e o PROJETO PAR LITERATURA só poderão ser adquiridos junto ao 
representante do material na escola. 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL: 
5 lápis pretos; 
4 borrachas brancas; 

1 caixa de lápis de cor (mínimo 12 cores); 
1 apontador com depósito; 
4 tubos de cola bastão grandes; 
1 caixa de giz de cera; 
1 tesoura (pequena e sem ponta); 
1 régua de 15 cm; 
1 estojo (com 3 repartições – mínimo); 
1 caderno brochura capa dura 96 fls 
(200mmX275mm) – Português – cor vermelho; 
1 caderno brochura capa dura 96 fls 
(200mmX275mm) – Matemática – cor amarelo; 
1 caderno brochura capa dura 96 fls 
(200mmX275mm) – Ciências, História e Geografia; – 
azul; 
1 caderno de desenho grande 96 fls, capa dura sem 
margem; 
2 pastas plásticas com elástico (1 fina e 1 grossa tipo 
polionda, com 3 cm de altura) – amarela; 
1 Pasta ofício com grampo Romeu e Julieta – cor 
vermelha; 
1 cartela de adesivo; 
1 gibi; 
2 revistas para recortes; 
1 caixa de massinha de modelar; 
30 palitos de sorvete coloridos; 
15 sacos plásticos tamanho A4, grosso com 4 furos; 
1 caderno de desenho pequeno para as aulas de 
Inglês; 
1 Agenda escolar espiral (um dia por folha) 176 folhas 
– a partir de 130mmX188mm. 

MATERIAL PARA EDUCAÇÃO MUSICAL: 
Livro: INICIAÇÃO MUSICAL (capa azul) 
Autor: Josette S. M. Feres   

 
 

LIVROS PARA ENSINO BILÍGUE 
 
 Kids Box Starter – Class Book with CD-

Rom 2ª edição – Updated  
Edição Britânica ISBN: 9781316627655 
Autores: Caroline Nixon, Michael Tomlinson – 
Ed. Cambridge University Press 
 

 Minidicionário Soares Amora da Língua 
Portuguesa - Editora Saraiva 

 
UNIFORME 
Uso obrigatório de camiseta e bermuda/saia 
com logomarca do colégio. Disponível para 

aquisição nas lojas abaixo entre outras: 
o Unisport: (19) 3432-6599 
o Confecções Borges: (19) 3371-7099 

 
 

 

Serão vendidos na escola nos dias 24 e 25 de 
novembro, 10 e 11 de dezembro/2020, das 

08h00 às 17h00. 



 

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Prezados pais ou responsáveis,  

Esta é a relação dos livros e materiais de apoio para o ano letivo de 2021!  
Todos os itens deverão ser marcados com o NOME COMPLETO e a SÉRIE do aluno. O material de uso pessoal deverá 
ser vistoriado e resposto periodicamente. 
O SISTEMA DE ENSINO PITÁGORAS e o PROJETO PAR LITERATURA só poderão ser adquiridos junto ao 
representante do material na escola. 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL: 
1 caderno brochura capa dura 100 fls 
(200mmX275) – Português – cor vermelho; 

1 caderno brochura capa dura 100 fls 
(200mmX275mm) – Matemática – cor amarelo; 
1 caneta marca texto; 
3 lápis pretos n° 2 apontados (não será aceito 
lapiseira); 
1 apontador com depósito; 
1 caneta hidrocor com 12 cores; 
1 caixa de lápis de cor com 24 cores; 
1 régua 30 cm; 
2 borrachas brancas (grandes); 
1 tesoura sem ponta (gravado o nome); 
3 colas bastão grandes; 
10 sacos plásticos tamanho A4 (grosso), com 4 furos; 
1 pasta plástica com elástico fina (com nome da 
criança); 
1 Agenda escolar espiral (um dia por folha) 176 folhas 
– a partir de 130mmX188mm; 
1 estojo com 3 divisórias; 
1 livro de histórias infantis (a escolha dos pais). 
 

MATERIAL PARA EDUCAÇÃO MUSICAL: 
1 Flauta doce – marca Yamaha ou Aulus  
(Indicamos estas marcas, pela afinação que 

possuem.) 
Livro: INICIAÇÃO MUSICAL (capa azul) (mesmo livro 
do 1° ano) –  
Autor: Josette S. M. Feres 

Obs.: A flauta pode ser adquirida em qualquer loja de 
produtos musicais. (Ex. Cint Art, Ivan Instrumentos) 

LIVROS PARA ENSINO BILÍGUE 
 
 Kids Box level 1 – Pupil´s book 2ª 

Edição - Updated 
Edição Britânica   ISBN: 9781316627662 

 Kids Box level 1 – Activity Book  2ª Edição – 
Updated  
Edição Britânica   ISBN: 9781316628744 
Autores: Caroline Nixon, Michael Tomlinson – 
Ed. Cambridge University Press 

 Minidicionário Soares Amora da Língua 
Portuguesa - Editora Saraiva 

 
UNIFORME 
Uso obrigatório de camiseta e bermuda/saia 
com logomarca do colégio. Disponível para 

aquisição nas lojas abaixo entre outras: 
o Unisport: (19) 3432-6599 
o Confecções Borges: (19) 3371-7099 

 
 

 

Serão vendidos na escola nos dias 24 e 25 de 
novembro, 10 e 11 de dezembro/2020, das 

08h00 às 17h00. 

  



 

3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Prezados pais ou responsáveis,  

Esta é a relação dos livros e materiais de apoio para o ano letivo de 2021!  
Todos os itens deverão ser marcados com o NOME COMPLETO e a SÉRIE do aluno. O material de uso pessoal deverá 
ser vistoriado e resposto periodicamente. 
O SISTEMA DE ENSINO PITÁGORAS e o PROJETO PAR LITERATURA só poderão ser adquiridos junto ao 
representante do material na escola. 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL: 
1 caderno brochura capa dura 100 fls 
(200mmX275mm) – Português – cor vermelho; 

1 caderno brochura capa dura 50 fls (200mmX275mm) – 
Matemática – cor amarelo; 
1 caderno brochura capa dura 50 fls (200mmX275mm) – 
História/Geografia/Ciências – cor azul; 
1 caderno brochura capa dura 50 fls (200mmX275mm) – 
Inglês – capa de livre escolha; 
1 caderno de desenho sem margem, capa dura 96 
folhas; 
1 régua 30cm; 
10 sacos plásticos tamanho A4; 
2 revistas velhas (para recorte/atividades); 
1 pasta com elástico fina (para tarefas); 
1 caixa de massa de modelar (12 cores); 
1 Agenda escolar espiral (um dia por folha) 176 folhas – 
a partir de 130mmX188mm. 
PARA O ESTOJO: 
1 caixa de lápis de cor com 24 cores; 
2 borrachas brancas; 
6 lápis preto n°2; 
1 cola em bastão grande; 
1 cola líquida grande; 
1 tesoura; 
1 apontador com depósito; 
1 caneta marca texto; 
1 caixa de giz de cera com 12 cores; 
1 caixa canetinha hidrocor 12 cores. 
 

MATERIAL PARA EDUCAÇÃO MUSICAL: 
1 Flauta doce – marca Yamaha ou Aulus  
(Indicamos estas marcas, pela afinação que 

possuem.) 

1 Caderno pautado de música (universitário) 
Obs.: A flauta pode ser adquirida em qualquer loja de 
produtos musicais. (Ex. Cint Art, Ivan Instrumentos) 
 

LIVROS PARA ENSINO BILÍGUE 
 
 Kids Box level 2 – Pupil´s book 2ª 

Edição – Updated  
Edição Britânica   ISBN: 9781316627679 
 Kids Box level 2 – Activity Book 2ª edição - 

Updated 
Edição Britânica   ISBN: 9781316628751 
Autores: Caroline Nixon, Michael Tomlinson – 
Ed. Cambridge University Press. 
 
 Minidicionário -  Editora Moderna 
 

UNIFORME 
Uso obrigatório de camiseta e bermuda/saia 
com logomarca do colégio. Disponível para 

aquisição nas lojas abaixo entre outras: 
o Unisport: (19) 3432-6599 
o Confecções Borges: (19) 3371-7099 

 
 

 

Serão vendidos na escola nos dias 24 e 25 de 
novembro, 10 e 11 de dezembro/2020, das 

08h00 às 17h00. 

 



 

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Prezados pais ou responsáveis,  

Esta é a relação dos livros e materiais de apoio para o ano letivo de 2021!  
Todos os itens deverão ser marcados com o NOME COMPLETO e a SÉRIE do aluno. O material de uso pessoal deverá 
ser vistoriado e resposto periodicamente. 
O SISTEMA DE ENSINO PITÁGORAS e o PROJETO PAR LITERATURA só poderão ser adquiridos junto ao 
representante do material na escola. 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL: 
1 caderno brochura capa dura 96 fls 
(200mmX275mm) – Português e Matemática – 

cor vermelho; 
1 caderno brochura capa dura 96 fls (200mm X 275mm) – 
História, Geografia e Ciências – cor verde; 
1 caderno brochura capa dura 50 fls (200mm X 275mm) – 
Inglês – capa de livre escolha; 
1 caderno de desenho grande com 96 folhas, capa dura 
sem margem; 
1 régua 30 cm transparente 
1 caixa de lápis de cor com 24 cores 
1 corretivo 
2 borrachas macias 
3 colas em bastão média 
6 lápis pretos nº 2 apontados 
1 apontador com depósito 
1 tesoura sem ponta (gravado o nome) 
10 sacos plásticos (grossos) tamanho ofício 
1 pasta polionda com elástico (335mm x 235mm 
qualquer cor) 
1 caneta marca texto amarela 
1 bloco pautado universitário 
1 Agenda escolar espiral (um dia por folha) 176 folhas – 
a partir de 130mm X 188mm 
1 pacote de papel sulfite branco A4 (100 folhas) 
 

MATERIAL PARA EDUCAÇÃO MUSICAL: 
1 Flauta doce – marca Yamaha ou Aulus  
(Indicamos estas marcas, pela afinação que 

possuem.) 
1 Caderno pautado de música (universitário) 

Obs.: A flauta pode ser adquirida em qualquer loja de 
produtos musicais. (Ex. Cint Art, Ivan Instrumentos) 
 

LIVROS PARA ENSINO BILÍGUE 
 
 Kids Box level 3 – Pupil´s book 2ª 

Edição – Updated  
Edição Britânica   ISBN: 9781316627686 
 Kids Box level 3 – Activity Book 2ª edição - 

Updated 
Edição Britânica   ISBN: 9781316628768 
Autores: Caroline Nixon, Michael Tomlinson – 
Ed. Cambridge University Press. 
 
 Minidicionário -  Editora Moderna 
 

UNIFORME 
Uso obrigatório de camiseta e bermuda/saia 
com logomarca do colégio. Disponível para 

aquisição nas lojas abaixo entre outras: 
o Unisport: (19) 3432-6599 
o Confecções Borges: (19) 3371-7099 

 
 

 

Serão vendidos na escola nos dias 24 e 25 de 
novembro, 10 e 11 de dezembro/2020, das 

08h00 às 17h00. 

 



 

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Prezados pais ou responsáveis,  

Esta é a relação dos livros e materiais de apoio para o ano letivo de 2021!  
Todos os itens deverão ser marcados com o NOME COMPLETO e a SÉRIE do aluno. O material de uso pessoal deverá ser vistoriado 
e resposto periodicamente. 
O SISTEMA DE ENSINO PITÁGORAS e o PROJETO PAR LITERATURA só poderão ser adquiridos junto ao representante do material 
na escola. 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL: 
1 caderno brochura capa dura 48fls 
(200mmX275mm) – LPT – cor vermelho; 

1 caderno brochura capa dura 96 fls (200mmX275mm) – 
Português – cor vermelho; 
1 caderno brochura capa dura 96 fls (200mmX275mm) – 
Matemática – cor amarelo; 
1 caderno brochura capa dura 96 fls (200mmX275mm) – 
Geografia e História – cor azul; 
1 caderno brochura capa dura 48 fls (200mmX275mm) – 
Ciências – cor verde; 
1 caderno brochura capa dura 50 fls (200mmX275mm) – 
Inglês – capa de livre escolha; 
1 caderno de desenho grande com 96 folhas, capa dura 
sem margem; 
1 régua 30 cm transparente; 
1 transferidor (180º); 
1 esquadro; 
1 compasso com nome do aluno etiquetado; 
1 régua geométrica (pode ser usada a do ano anterior); 
1 caixa de lápis de cor com 24 cores; 
2 borrachas brancas macias; 
1 cola bastão grande; 
3 lápis pretos nº 2 apontados (se comprar lapiseira, que 
seja 0.7mm, grafite 2B); 
1 tesoura (gravado o nome); 
1 caneta   azul – esferográfica; 
1 caneta preta – esferográfica; 
1 caneta vermelha – esferográfica; 
1 bloco pautado universitário (96 folhas); 
1 apontador com depósito; 
15 sacos plásticos tamanho ofício (provas); 
1 caneta marca-texto amarela; 
1 pasta com plásticos para música; 
1 corretivo; 
1 pasta polionda com elástico (335mm x 235mm qualquer 
cor); 
1 Agenda escolar espiral (um dia por folha) 176 folhas – a 
partir de 130mmX188mm; 

1 Pendrive de 8 GB. 
 

MATERIAL PARA EDUCAÇÃO MUSICAL: 
1 Flauta doce – marca Yamaha ou Aulus  
(Indicamos estas marcas, pela afinação que 

possuem.) 
1 Caderno pautado de música (universitário) 

Obs.: A flauta pode ser adquirida em qualquer loja de 
produtos musicais. (Ex. Cint Art, Ivan Instrumentos) 
 

LIVROS PARA ENSINO BILÍGUE 
 
 Kids Box level 4 – Pupil´s book 2ª Edição – 

Updated  
Edição Britânica   ISBN: 9781316627693 
 Kids Box level 4 – Activity Book 2ª edição - Updated 
Edição Britânica   ISBN: 9781316628775 
Autores: Caroline Nixon, Michael Tomlinson – 
Ed. Cambridge University Press. 
 
 Minidicionário -  Editora Moderna 
 

UNIFORME 
Uso obrigatório de camiseta e bermuda/saia 
com logomarca do colégio. Disponível para 

aquisição nas lojas abaixo entre outras: 
o Unisport: (19) 3432-6599 
o Confecções Borges: (19) 3371-7099 

 
 

 

Serão vendidos na escola nos dias 24 e 25 de 
novembro, 10 e 11 de dezembro/2020, das 08h00 às 

17h00. 


