
 
 

 
 
 

1º ano – Ensino Fundamental 
 

Todo material de uso pessoal, inclusive o uniforme, deverá estar identificado com o nome da 
criança. 

 

02 cadernos capa dura (pequeno) com 96 folhas;  

01 caderno capa dura, grande, meia pauta, com 80 folhas (somente de um lado da folha). 

01 estojo com 2 borrachas, 1 apontador, 1 régua (30 cm) e 3 lápis pretos (grafite); 

01 caixa de lápis de cor (12 cores); 

01 tesoura sem ponta; 

       01 fita kraft larga;  

01 tubo de cola branca (médio);  

01 bloco de papel branco (Canson) A4 – 140 g/m2;  

       01 bloco de papel branco (Canson) A3 – 140g/m2;  

01 bloco de papel colorido (Canson-Criative) A4 – 80 g/m2;  

01 bloco de papel para dobradura; 

01 livro de literatura infantil adequado à faixa etária*; 

01 jogo pedagógico – adequado para a alfabetização (memória, bingo, dominó...)*. 

 * Materiais que ficarão na sala, para uso coletivo. 

 - O material deverá ser entregue na Reunião de Pais, para a professora da turma. 

 

Material Didático  – Sistema Anglo de Ensino 

    Adquirido no Setor Financeiro do Colégio, no início de cada semestre. 

  

 Livros de literatura:  

    1º semestre – A BORBOLETA E A MINHOCA. May Christina Cunha de Paiva. Editora do Brasil 
    2º semestre – A PEQUENA GRANDE VIAGEM. Rogério Borges. Editora do Brasil 

 

Reunião de Pais – 08/02/17 (4ª feira) – 19h 
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2º ano – Ensino Fundamental 
 

Todo material de uso pessoal, inclusive o uniforme, deverá estar identificado com o nome da 
criança. 
 

02 cadernos capa dura 96 folhas (pequeno); 

01 estojo com borracha, régua, 3 lápis e apontador; 

    02 pastas com elástico tamanho A4 (fina);  

01 tesoura sem ponta; 

01 tubo de cola (médio);  

01 caixa de lápis de cor (12 cores); 

01 pasta fina com elástico tamanho A4; 

01 estojo de canetas hidrocor com 12 cores; 

   01 caixa de giz de cera (12 cores); 

   01 pincel; 

01 minidicionário de Língua Portuguesa – Nova ortografia*;  

Material dourado: conjunto com 111 peças (1 placa, 10 bastões e 100 cubinhos)*;   

01 bloco de papel branco (Canson) A4 – 140 g/m2; 

01 bloco de papel branco (Canson) A3 – 140g/m2;  

01 bloco de papel colorido (Canson-Criative) A4 – 80 g/m2;  

01 bloco de folhas de arquivo (A5); 

01 tela para pintura – 20x30cm. 

* Será utilizado nas séries seguintes. 

 - O material deverá ser entregue na Reunião de Pais, para a professora da turma. 

 

Material Didático  – Sistema Anglo de Ensino 

    Adquirido no Setor Financeiro do Colégio, no início de cada semestre.                                                                                                    

Livros de literatura:  

   1º semestre – Pinote, o fracote e Janjão, o fortão. Fernanda Lopes de Almeida. Editora Ática. 
   2º semestre – Esta casa é minha. Ana Maria Machado. Editora Moderna. 
 

 

 

Reunião de Pais – 08/02/17 (4ª feira) – 19h 
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3º ano – Ensino Fundamental 
 

Todo material de uso pessoal, inclusive o uniforme, deverá estar identificado com o nome da 
criança. 

 
02 cadernos de capa dura (pequeno - 48 folhas); 

01 caderno de capa dura (pequeno - 96 folhas); 

01 estojo com borracha, 3 lápis, régua e apontador; 

01 tesoura sem ponta; 

01 caixa de lápis de cor (12 cores); 

01 tubo de cola (médio);  

01 pasta com elástico tamanho A4;  

01 pasta sanfonada com elástico tamanho A4;  

01 estojo de caneta hidrocor com 12 cores; 

01 caixa de giz de cera (12 cores); 

01 bloco de folha pautada; 

01 minidicionário de Língua Portuguesa – Nova Ortografia*;  

01 bloco de papel branco (Canson) A4 – 140 g/m2;  

         01 bloco de papel branco (Canson) A3 – 140 g/m2;  

         01 bloco de papel colorido (Canson-Criative) A4 – 80 g/m2;  

   01 caneta marca texto; 

   01 tela para pintura 20x30cm; 

   01 gibi. 

         *Será utilizado nas séries seguintes. 

 - O material deverá ser entregue na Reunião de Pais, para a professora da turma. 

 

Material Didático  – Sistema Anglo de Ensino 

    Adquirido no Setor Financeiro do Colégio, no início de cada semestre.                                                                                                    

Livros de literatura:  

1º semestre – Brincar de Verdade. Marta Martins. Editora Cuca Fresca 

2º semestre – Os bichos que tive. Sylvia Orthof. Editora Salamandra 

 

Reunião de Pais – 08/02/17 (4ª feira) – 19h 
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4º ano – Ensino Fundamental 
 

Todo material de uso pessoal, inclusive o uniforme, deverá estar identificado com o nome da 
criança. 

 

01 caderno pequeno de capa dura (48 folhas); 
01 caderno grande de capa dura, sem espiral (96 folhas); 
01 caderno grande, de capa dura,  quadriculado – 1 cm/96 folhas; 
01 estojo com borracha, 3 lápis, régua e apontador; 
01 tubo de cola branca - médio; 
01 caneta azul; 
01 estojo com lápis de cor (12 cores); 
01 estojo com canetas hidrocor; 
02 pastas com elástico tamanho A4 (fina); 
01 tesoura sem ponta; 
01 caneta marca texto; 
01 pincel grosso; 
01 fita kraft larga; 
01 bloco de papel branco (Canson) A3 – 140 g/m2;  
01 bloco de papel branco (Canson) A4 – 140 g/m2;  
01 tela para pintura 20x30cm; 
01 Atlas Geográfico; 
01 minidicionário da Língua Portuguesa – Nova ortografia; 
01 calculadora (simples). 
 

 - O material deverá ser entregue na Reunião de Pais, para a professora da turma. 

 

Material Didático  – Sistema Anglo de Ensino 

    Adquirido no Setor Financeiro do Colégio, no início de cada semestre.                                                                                                                                                                                                         

Livros de literatura:  

   1º semestre – História de Santa Catarina em Quadrinhos. Walmir Francisco Muraro. Editora Cuca Fresca. 

   2º semestre – A extraordinária Jornada de Edward Tulane. Kate Di Camillo. Editora Martins Fontes. 

 

 

Reunião de Pais – 08/02/17 (4ª feira) – 19h 
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5º ano – Ensino Fundamental 

 

Todo material de uso pessoal, inclusive o uniforme, deverá estar identificado com o nome da 
criança. 

 
02 cadernos capa dura – 48 folhas – pequenos; 
02 cadernos capa dura – 96 folhas – pequeno; 
03 lápis pretos apontados ou lapiseira (opcional); 
01 caixa de lápis de cor; 
01 caneta marca texto; 
01 borracha; 
01 régua de 30 cm; 
01 tesoura sem ponta; 
01 tubo de cola líquida;  
01 tubo de cola bastão; 
01 lápis 6B; 

      01 pasta com elástico tamanho A4; 
      01 estojo de caneta hidrocor; 
      01 bloco de papel almaço;  

   01 bloco de papel branco (Canson) A4 – 140 g/m2;  
   01 minidicionário da Língua Portuguesa – Nova Ortografia 

01 Atlas Geográfico; 
   01 calculadora (simples). 
 

 - O material deverá ser entregue na Reunião de Pais, para a professora da turma. 

 

Material Didático  – Sistema Anglo de Ensino 

    Adquirido no Setor Financeiro do Colégio, no início de cada semestre.         

                                                                                                                                                                                                  

Livros de literatura:  

   1º semestre – Que saracotico! Sylvia Orthof. Coleção Para Gostar de Ler – Júnior. Editora Ática 
   2º semestre – Cara ou coroa? Fernando Sabino. Coleção Para Gostar de Ler – Júnior. Editora Ática 
                                            

 

Reunião de Pais – 08/02/17 (4ª feira) – 19h 
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