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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

Início das aulas: 01/02/2018 - o aluno deverá vir de uniforme. Horário: 13horas  
•Entrega de material: Todo o material de uso coletivo( para  aqueles que não optarem pela taxa de material) e individual deverá ser entregue à 
partir do dia  22  de janeiro , identificado  com o nome completo da criança.  
Horário de entrega de material : 8 h  ás 11 h e de 14 às 16 h na área externa do colégio  para os monitores e aguardar a conferência.  
• Os cadernos deverão  ser encapados com plástico grosso e ficará mais resistente. 
• O material do estojo deverá vir identificado com o nome da criança e deve ser reposto durante o ano, de acordo com a necessidade.  
• A pasta catálogo poderá ser reaproveitada do ano anterior. 

 Não será permitido caderno espiral, estilete e corretivo. 

 Para auxiliar na organização do material do aluno, solicitamos que sejam adquiridos cadernos que já vêm com margem. 

 O livro de literatura  da Biblioteca de sala não será devolvido no final do ano. 

 O minidicionário deve ser deixado em casa. Trazê-lo quando solicitado. 
No primeiro dia de aula, o aluno deverá trazer apenas o estojo e o caderno de Língua Portuguesa e Matemática. Os outros materiais 
serão solicitados pela professora ao longo da semana. 

 O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser identificado com nome, o ano/série do aluno. 
 Uniforme diário (short e blusa do colégio) 
 Uniforme de Educação Física (short e camiseta do colégio) 
 Uniforme de inverno (calça e blusa de frio do colégio) 
 Uso obrigatório de tênis. Não será permitida a entrada de alunos usando sapatilhas, sandálias, chinelos, botas ou similares. 

MATERIAL DIDÁTICO 
Livros do Sistema Positivo – Adquirir na Escola  

Livros 1,2,3, e 4: Disciplinas (Matemática, Geografia, História, Ciências, Filosofia, Língua Inglesa e Arte) 
Livro de Atividades: Matemática e Língua Portuguesa 

Bloco de Redação 
Data limite para vendas no Colégio: 23/02/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018 

 

ENSINO FUNDAMENTAL   5º ANO 
 

 
 

Quantidade Material de uso pessoal  

1 Apontador com depósito 

2 Borracha 

1 Caderno 60 folhas (capa dura)  – Português 

1 Caderno 60 folhas (capa dura) – Matemática 

1 Caderno 60 folhas (capa dura) – Geografia/ História 

1 Caderno 60 folhas (capa dura) –  Ciências/ Filosofia 

1 Caderno 60 folhas (capa dura)  – Inglês/ Produção de Texto / Literatura 

1 Bloco de Redação ( vendido pela escola) 

1 Tesoura sem ponta 

1 Caixa de lápis de cor  

1 Colas brancas – 90g 

1 Estojo simples e leve – tipo bolsinha 

1 Squeeze de plástico  

1 Pasta catálogo com 50 plásticos 

2 Lápis preto de escrever nº 2 

1 Compasso 

1 Régua de 30 cm de plástico transparente flexível 

1 Tela 20 x 30  

2 Revistas em quadrinhos – novas / Turma da Mônica  

1 Minidicionário de Português 

1 Minidicionário de Inglês 

1 Marca-texto  

1 pacote  Sulfite colorido  

1 Porta crachá tipo evento com cordão e foto 3x4 da criança . 

                 MATERIAL DE USO COLETIVO – VER LISTA NA SECRETARIA DA ESCOLA 

 
 
 
 
 
 
 

4º ANO 
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LIVROS DE LEITURA OBRIGATORIA  

Os títulos dos livros de leitura obrigatória devem ser adquiridos e enviados para a escola com nome.   
 

1ª ETAPA -Título:  O reizinho  mandão 
Autor:  Ruth Rocha 
Editora : Salamandra 
 
2ª ETAPA - Título: Faca sem ponta, galinha sem pé 
Autor: Ruth Rocha 
Editora: Salamandra 
 
 

3ª  ETAPA – Título : O menino que quase morreu afogado no lixo 
Autor: Ruth Rocha 
Editora: Salamandra 

 
BIBLIOTECA DE SALA 

         Abaixo segue a lista de livros de literatura para a Biblioteca de Sala.  - O responsável deverá adquirir um título desta lista de 
acordo com a letra inicial do  nome da criança.  O livro  deve ser entregue no primeiro dia de aula , para favorecer o inicio do 
rodizio  de leitura semanal da turma.  
        O título não poderá ser trocado, todos foram criteriosamente escolhidos e estão disponíveis para venda de acordo com as 
Editoras. Caso haja algum problema para adquirir algum título, favor entrar em contato com a coordenação da escola.  
       
LETRA Título da obra Autor Editora 

A A nau Catarineta Ana Maria Machado Moderna 

B Faca sem ponta, galinha sem pé Ruth Rocha Salamandra 

C Chico Capeleta e a reciclagem de papel. Nereide Schilaro Santa Rosa Moderna 

D Danico pé de vento Isabel  Vieira  Moderna 

E No tempo em que  a televisão mandava  
no Carlinhos 

Ruth Rocha Salamandra 

F Foi assim... Bartolomeu Campos de 
Queirós 

Moderna 

G A menina que aprendeu a voar Ruth Rocha Salamandra 

H A coisa Ruth Rocha Salamandra 

I Quem vai salvar a vida? Ruth Rocha Salamandra 

J Declaração Universal dos direitos humanos Ruth Rocha Salamandra 

K Hobin Hood – a lenda da liberdade Pedro Bandeira  Moderna 

L O velho do mar Ana Maria Machado Moderna 

M Mais respeito, eu sou criança! Pedro Bandeiro Moderna 

N Navegando  pela história do livro Douglas Tufano Moderna 

O O Silêncio de Júlia Heloísa Pietro FTD 

P Pescador de naufrágios Ana Maria Machado Moderna 

Q Palavras, muitas palavras Ruth Rocha Salamandra 

R Simbad, o Marujo Ana Maria Machado Moderna 

S Sonho de carnaval Pedro Bandeira  Moderna 

T O mistério da fábrica de livros Pedro Bandeira Moderna 

U Uma ideia Solta no ar Pedro Bandeira  Moderna 

V Você é o que você come? Lia Sanchez Moderna 

W Os argonaltas Ana Maria Machado Moderna 

Y X    Você me chamou de feio, sou feito  
mas sou dengoso! 

Ricardo Azevedo Moderna 

Z Você diz que sabe muito, borboleta sabe mais! Ricardo Azevedo Moderna 
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