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Comunicamos que a lista de materiais deverá ser entregue no retorno às aulas, seja no 
sistema híbrido, seja no presencial e que a escola utilizará parte do material de 2020 que 
será repassada à série correspondente a 2021. Ressaltamos, também, que cadernos e 
outros materiais poderão ser reutilizados. 

Parte A  

1 caderno brochurão, com pauta, capa dura, (96 folhas), 
para Português (etiquetado) 

1 caderno brochurão, com pauta, capa dura, (96 folhas), 
para Matemática (etiquetado) 

1 caderno brochurão, com pauta, capa dura, (60 folhas), 
para História e Geografia (etiquetado) 

1 caderno brochurão, com pauta, capa dura, (60 folhas), 
para Ciências (etiquetado) 

1 caderno brochurão, com pauta, capa dura, 48 folhas 
para bilhetes (etiquetado) 

1 caderno brochurão, com pauta, capa dura, 48 folhas 
para Educação Cristã (só para novatos) (etiquetado) 

1 caderno brochurão, com pauta, capa forte, 48 folhas 
para Redação (etiquetado) 

1 caderno brochurão, com pauta, capa forte, 60 folhas 
para Literatura (etiquetado) 

2 borrachas brancas macias 
4 lápis pretos n.º 2B (triangular) 
1 tesoura pequena de ponta redonda (favor gravar o 
nome) 
2 tubos de cola (90 g) 
1 apontador com depósito 
1 caneta marca-texto gel 
1 régua de 30 cm (resistente) 
1 Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, conforme 
novo acordo ortográfico 
1 conjunto de canetas hidrográficas (12 cores) 
1 pasta de elástico plástica (fina), tamanho A4 (para 
avaliações) 
1 calculadora portátil com funções básicas 
2 dados pequenos 
1 pacote de papel A4 com 500 folhas (branco) 
1 Pasta Polionda 2 cm (azul) 
 

 

Parte B  -  SOMENTE PARA ALUNOS NOVATOS                  

2 placas de EVA fluorescente (verde)  
1 pacote de papel verge A4 (100 folhas) gramatura 180 (verde) 
1 pincel chato nº 24  
2 folhas de EVA liso (amarelo)  
2 metros TNT (rosa)  
4 folhas de etiquetas (3 colunas) 
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Esses títulos relacionados são obras literárias comuns a todos os alunos e cada um dos títulos 

receberá um projeto a ser desenvolvido em sala. Também faz parte de nosso trabalho com a 

Literatura o projeto Baú Literário. Nele, cada aluno receberá, na primeira semana de aula, um 

título, que deverá ser adquirido e que fará parte do nosso Baú de sala. Assim, os livros do baú 

irão para casa semanalmente e o aluno terá uma ficha literária para ser trabalhada acerca do 

livro, desenvolvendo as habilidades leitora, gêneros textuais e escrita. 

 

 

         Obra: Jardim dos Versos   

Autor: ROBERT LOUIS STEVENSON 

Tradução: Ligia Cademartori 

Editora: FTD 

  

 

 

 

Obra: Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Autor: Adaptação de Ruth Rocha e Olavo Roth 

Editora: Salamandra 

 

 

 

 

 

Obra: A verdadeira História de Chapeuzinho Vermelho 

Autor: Agnese Baruzzi e Sandro Natalini 

Editora: Brinque Boo 

 


