
 

 

 
LISTA DE MATERIAL 2018 

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

 PORTUGUÊS   Aprender Juntos 5 – Ed. SM. Edição 
atualizada. 

 INGLÊS – Superstars 5 – Patrick Jackson e Susan 
Banman Sileci. Ed. Oxford. Edição atualizada. 

 MATEMÁTICA  Aprender Juntos 5 – Ed. SM. Edição 
atualizada. 

 HISTÓRIA  -  Sociedade e Cidadania 5 – Boulos – Ed. 
FTD. Edição atualizada. 

 GEOGRAFIA  Projeto Buriti 5 – Ed. Moderna 4ª Ed. 
Edição atualizada. 

 CIÊNCIAS  Aprender Juntos 5 – Ed. SM. Edição 
atualizada. 

 ARTE  Projeto Akpalô 5 – Ed. Brasil. Edição 
atualizada. 

 CALIGRAFIA – Reconstruindo a escrita 5 – Ed. 
Construir. Edição atualizada. 

 INFORMÁTICA  Material produzido pelo colégio – 
disponível no início das aulas. 

 PRODUÇÃO TEXTUAL - Material produzido pelo colégio 
– disponível no início das aulas. 

Literatura Infantil 
 Vinte mil léguas submarinas. Autor: Júlio Verne adapt. Edson Rocha Braga. Reencontro Infantil. Ed. Scipione 

 Diário Inventado. Autora: Flávia Savary – Ed. FTD 

 A Turminha da Prof. Ana – Autora: Maria Lidia - Na Balança do Estatuto da Criança e do Adolescente 

 Pindorama – A outra história do Brasil – Autor: Lailson de Holanda Cavalcanti – Cia. Editora Nacional 

 Inglês:   - The Penguins of the Madagascar. Level 1. Ed. Richmond 
       - Sherek. Level 1. Ed. Richmond 

 

Literatura Infantil – Projeto Leitores em Ação (02 títulos) 

 Os livros de literatura infantil, referentes ao Projeto Leitores em Ação, estarão à venda no próprio colégio. A diversidade de 
livros explorando os mais variados gêneros textuais será essencial para a realização do nosso Projeto e, para enriquecê-lo ainda mais, 
cada educando escolherá 02 títulos previamente selecionados para cada série. Nossas atividades de leitura serão fantásticas! 

Material Escolar: 
Material Individual 

02 canetas vermelhas 

02 canetas azuis 

02 cadernos brochurão capa dura (96 fls)  

04 cadernos brochurão capa dura (48 fls) 

01 estojo com fecho 

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

02 gibis (acervo para a GIBITECA) 

02 revistas (para recortar) 

01 caixa de hidrocor grande 

01 caixa de lápis de cor grande 

02 apontadores com depósito 

01 tesoura sem ponta 

04 lápis grafites  

02 lápis grafite 4B e 6B (Projeto de Arte) 

01 borracha macia (Projeto de Arte) 

02 borrachas com capa 

01 escarcela plástica fina 

01 pincel chato nº 06 

01 régua 20 cm 

01 transferidor 

20 folhas de papel pautado 

01 pasta-catálogo 50 faces 

01 caixa gizão de cera 

 

Projetos didático-pedagógicos (arte e interdisciplinar) – Uso 
individual 

10 folhas de papel 180g azul marinho A4 

02 tintas relevo (brilhante ou metálica)  

02 tubos de cola branca 40 g 

01 tubo de cola de isopor 90 g 

02 m de TNT (Preto, vermelho, branco, amarelo ou verde) 

01 bloco de papel criativo  

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

05 folhas de papel fantasia 180 g (31cmx66cm) 

02 cartolinas dupla face 

01 cartolina dupla face fantasia 

02 cartolinas laminadas (prata e dourada) 

02 folhas de emborrachada coloridas 

01 folha de papel kraft 300 g 

10 folhas de papel 180g A4 preto  

10 folhas de papel kraft  A4 

01 tinta para tecido 

01 tinta guache 250 ml 

01 tinta acrílica 

02 folhas de papel 40 g branca 

1 m de feltro (Projeto de Arte) 

Material de sucata: 20 tampinhas plásticas de refrigerante (pet) – 
material de apoio à Matemática 

 

Obs.1: Todo material deverá ser marcado e encapado com o nome do(a) aluno(a) e entregue no SEGUNDO dia de aula. 
Obs.2: Fardamento completo: Camisa oficial do colégio (azul ou branca), calça ou bermuda do colégio, meia do colégio ou meia toda 
branca, tênis escolar/cadarço nas cores sólidas (sem brilhos/neon) 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. 
Obs.:3: O (a) aluno (a) deve trazer diariamente para a escola, o estojo escolar, contendo o material necessário para as aulas (lápis grafite, 
lápis de cor, borracha, apontador, lápis hidrocor e canetas).  

 
Início das Aulas: 06/02/2018 


