
 

 

 
LISTA DE MATERIAL 2018 

(CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.886/2013 E LEI MUNICIPAL Nº 8.689/98 
 

Livros Didáticos 
 

 Porta de Papel  (NOVO)    Alfabetização –   1º Ano. Ed. FTD. Edição Atualizada. 

 Porta de Papel  (NOVO)   Alfabetização - Livro de Atividades –   1º Ano. Ed. FTD. Edição Atualizada. 
 Gramática   Coleção Brincando Aprendo 2º Ano – Ed. Conhecer. Edição Atualizada (Confirmado 2º ano) 

 Ciências. Coleção Akpalô 1 – Ed. Brasil. Edição Atualizada. 
 História. Coleção Akpalô 1 – Ed. Brasil. Edição Atualizada. 
 Geografia. Coleção Akpalô 1 – Ed. Brasil. Edição Atualizada. 

 Matemática  Aprender Juntos 1 - Ed. SM. Edição Atualizada. 
 Inglês – Superstars 1 – Ed. Oxford. Edição Atualizada. 

 Português (I )  Material produzido pelo colégio. 

 Português (II)  Material produzido pelo colégio. 
 Caligrafia  –  Material produzido pelo colégio. 

Literatura Infantil 

 Van Gogh e o passarinho Téo – Autora: Mércia M. Leitão e Neide Duarte – Ed. do Brasil 

 Tarsila e o papagaio Juvenal – Autora: Mércia M. Leitão e Neide Duarte – Ed. do Brasil 
 

Projeto Leitores em Ação (02 títulos de Contos) 

 No Projeto Leitores em Ação, faremos um rodízio de leituras. Para que os alunos tenham a oportunidade 
de conhecer e trabalhar com obras literárias mais variadas, os títulos serão selecionados e direcionados para cada 
criança. Divulgaremos os dois referidos títulos dos contos no início das aulas. Favor aguardar o informativo na agenda 
do aluno para, então, adquiri-los. 

Material Escolar: 

Material Individual 
01 estojo com fecho (para lápis) 
01 jogo de encaixe  

01 agenda escolar (como opção, temos agenda 
personalizada Pio XI) 

01 caderno brochurão capa dura 96fls. 
01 estojo plástico impermeável (para hidrocor) 
01 caixa de hidrocor grande 
03 caixas de lápis de cor grande 
06 apontadores sem depósito 
15 lápis grafites  
03 kit’s (18) de borrachas tipo ponteira 
01 borracha com capa 
01 escarcela nº 2 
04 classificadores transparentes incolor (sem 
furos) 
01 pasta-catálogo transparente incolor (20 faces) 
 
 
 
 
 

 
Projetos didático-pedagógicos (arte e 
interdisciplinar) – Uso individual 
01 tubo de cola branca 90 g 
01 tubo de cola de isopor 90 g 
02 metros de TNT 

01 bloco de papel criativo  

02 pacotes de papel A4 colorido 

01 bloco de desenho branco A4 180 g (50 folhas) 

01 papel crepom parafinado 
02 papel colorido 180g (48 cm x 66 cm) 
05 folhas de papel fantasia 180 g (31cmx66cm) 
02 cartolinas laminadas 
02 folhas de emborrachado pequenas 
02 folhas de emborrachado brilho 
10 folhas de papel 180g preto A4 
10 folhas de papel kraft A4  
1,5 m de tecido algodão (Projeto de Arte) 
01 m de feltro (Projeto de Arte) 
10 folhas de papel 180 g azul marinho A4 
01 novelo de lã (Projeto de Arte) 

Obs.1: Todo material deverá ser marcado e encapado com o nome do(a) aluno(a) e entregue no PRIMEIRO 
dia de aula. 
Obs.2: Fardamento completo: Camisa oficial do colégio (azul ou branca), bermuda ou calça do colégio, 
meia do colégio ou meia toda branca, tênis escolar/cadarço nas cores sólidas (sem neon/brilhos) azul, 
branca, preta, cinza, bege ou marrom ou, ainda, que tenha a combinação de duas das cores citadas e/ou 
com um pequeno detalhe de apenas uma outra cor que não fora citada. Não será permitido o uso de tênis 
com quaisquer estampas. 

Início das aulas: 05/02/2018 


