CP -1º ano

LISTA DE MATERIAL A SER COMPRADO PELA FAMÍLIA (ANUAL)

ESTOJO COMPLETO ANUAL E MATERIAL DE RESERVA A SER
GUARDADO NA ESCOLA

01 régua de 15 cm (para colocar no estojo)
08 lápis grafites
02 borrachas
02 apontadores
04 canetas ponta fina (2 azuis, 2 verdes)
01 caneta frixion ball pilot azul (caneta apagável) com 5 refis (ou 6 canetas completas)
12 colas de bastão
01 tesoura pequena sem ponta
01 esquadro
01 caixa de lápis de cor
01 caixa de hidrocores
01 estojo com 2 compartimentos (isso permite ter todo material em um estojo só, em
particular quando mudar de sala, e mesmo assim ser organizado separando as cores do
resto do material de escrita; um estojo flexível é também melhor que um estojo rígido
pelo espaço reduzido que ocupa na mesa)

MATERIAL DE USO DO ALUNO

01 Bloco de papel CANSON com 20 folhas
01 classificador (fichário) grande + divisórias
01 pasta plástica com elástico (40mm para guardar reserva de material)
02 pastas plástica comum finas e transparentes com elástico
01 pacotes de 100 folhas de papel A4 branco
01 pincel para quadro branco recarregável de uso individual
04 Pastas plásticas “L”
01 marcador de texto (de cor clara)
01 garrafa de água grande (aconselhado térmica) que deve ser colocada fora da mochila
01 Avental para aula de artes
01 sacola retornável (para transporte de material)

TODO MATERIAL DEVERÁ SER MARCADO INDIVIDUALMENTE COM O NOME DO
ALUNO, INCLUSIVE LÁPIS DE COR E BORRACHA E ENTREGUE NA ESCOLA NO
PRIMEIRO DIA DE AULA

É NECESSÁRIO ESTAR COM O MATERIAL COMPLETO DESDE O
PRIMEIRO DIA DE AULA.

DIDÁTICOS :
•

Coleção “Quero Saber Mais” –1º ano – Editora FTD

Inclui: um diário-Um livro de matemática- um livro de ciências/geografia/história- um livro de língua
portuguesa/artes/língua inglesa- um livro de lição de casa/ dois livros paradidáticos de leitura

Possibilidade de encomendar, mediante pagamento, através da escola com
prazo até 16/12/2021 .
Preço do KIT (2022): R$ 150,00
Após esse prazo procurar EDITORA FTD. Av. Alm. Alexandrino de

Alencar,862. Lagoa Seca. Tel : 84 3311-0002

• Dicionário de Português /Português (pode ser ilustrado)
PARADIDÁTICOS: emprestados pela biblioteca da escola
LISTA DE MATERIAL aconselhada para ter em casa para:
- Fazer o dever de casa E/ OU as aulas remotas
01 régua
01 lápis grafite
01 borracha
01 apontador
02 canetas ponta fina (1 azul, 1 verde)
01 caneta frixion ball pilot azul (caneta apagável)
01 colas de bastão
01 tesoura pequena sem ponta
01 caixa de lápis de cor
01 caixa de hidrocores
01 KIT pequeno de 6 potes de tinta guache
01 pincel grosso
01 pincel fino
01 bloco de papel CANSON
01 marcador de texto
01 pacote de 100 folhas brancas A4
01 pasta fina e transparente com elástico

CE1 -2º ano

LISTA DE MATERIAL A SER COMPRADO PELA FAMÍLIA (ANUAL)

ESTOJO COMPLETO ANUAL E MATERIAL DE RESERVA A SER
GUARDADO NA ESCOLA

01 régua de 15 cm (para colocar no estojo)
08 lápis grafites
02 borrachas
02 apontadores
04 canetas ponta fina (2 azuis, 2 verdes)
01 caneta frixion ball pilot azul (caneta apagável) com 5 refis (ou 6 canetas completas)
12 colas de bastão
01 tesoura pequena sem ponta
01 esquadro
01 caixa de lápis de cor
01 caixa de hidrocores
01 estojo com 2 compartimentos (isso permite ter todo material em um estojo só, em
particular quando mudar de sala, e mesmo assim ser organizado separando as cores do
resto do material de escrita; um estojo flexível é também melhor que um estojo rígido
pelo espaço reduzido que ocupa na mesa)

MATERIAL DE USO DO ALUNO

01 Bloco de papel CANSON com 20 folhas
01 classificador (fichário) grande + divisórias
01 pasta plástica com elástico (40mm para guardar reserva de material)
02 pastas plástica comum finas e transparentes com elástico
01 pacotes de 100 folhas de papel A4 branco
01 pincel para quadro branco recarregável de uso individual
04 Pastas plásticas “L”
01 marcador de texto (de cor clara)
01 garrafa de água grande (aconselhado térmica) que deve ser colocada fora da mochila
01 Avental para aula de artes
01 sacolas retornáveis (para transporte de material)
TODO MATERIAL DEVERÁ SER MARCADO INDIVIDUALMENTE COM O NOME DO
ALUNO, INCLUSIVE LÁPIS DE COR E BORRACHA E ENTREGUE NA ESCOLA NO
PRIMEIRO DIA DE AULA

É NECESSÁRIO ESTAR COM O MATERIAL COMPLETO DESDE O
PRIMEIRO DIA DE AULA.

DIDÁTICOS :
• Coleção “Quero Saber Mais” –2º ano – Editora FTD

Inclui: um diário-Um livro de matemática- um livro de ciências/geografia/história- um livro de língua
portuguesa/artes/língua inglesa- um livro de lição de casa/ dois livros paradidáticos de leitura

Possibilidade de encomendar, mediante pagamento, através da escola com
prazo até 16/12/2021 .
Preço do KIT (2022): R$ 150,00
Após esse prazo procurar EDITORA FTD. Av. Alm. Alexandrino de

Alencar,862. Lagoa Seca. Tel : 84 3311-0002

• Dicionário de Português /Português (livre escolha)
• Dicionário de Francês/Francês (Indicamos Editora Larousse ou Editora
Hachette ou Editora Le Robert)
PARADIDÁTICOS: emprestados pela biblioteca da escola
LISTA DE MATERIAL aconselhada para ter em casa para:
- Fazer o dever de casa E/ OU as aulas remotas
01 régua
01 lápis grafite
01 borracha
01 apontador
02 canetas ponta fina (1 azul, 1 verde)
01 caneta frixion ball pilot azul (caneta apagável)
01 colas de bastão
01 tesoura pequena sem ponta
01 caixa de lápis de cor
01 caixa de hidrocores
01 KIT de 6 potes de tinta guache
01 pincel grosso
01 pincel fino
01 bloco de papel CANSON
01 marcador de texto
01 pacote de 100 folhas brancas A4
01 pasta fina e transparente com elástico

CE2 -3º ano

LISTA DE MATERIAL A SER COMPRADO PELA FAMÍLIA (ANUAL)

ESTOJO COMPLETO ANUAL E MATERIAL DE RESERVA A SER
GUARDADO NA ESCOLA

01 régua de 15 cm (para colocar no estojo)
08 lápis grafites
02 borrachas
02 apontadores
04 canetas ponta fina (2 azuis, 2 verdes)
01 caneta frixion ball pilot azul (caneta apagável) com 5 refis (ou 6 canetas completas)
12 colas de bastão
01 tesoura pequena sem ponta
01 esquadro
01 caixa de lápis de cor
01 caixa de hidrocores
01 estojo com 2 compartimentos (isso permite ter todo material em um estojo só, em
particular quando mudar de sala, e mesmo assim ser organizado separando as cores do
resto do material de escrita; um estojo flexível é também melhor que um estojo rígido
pelo espaço reduzido que ocupa na mesa)

MATERIAL DE USO DO ALUNO

01 Bloco de papel CANSON com 20 folhas
01 classificador (fichário) grande + divisórias
01 pasta plástica com elástico (40mm para guardar reserva de material)
02 pastas plástica comum finas e transparentes com elástico
01 pacotes de 100 folhas de papel A4 branco
01 pincel para quadro branco recarregável de uso individual
04 Pastas plásticas “L”
01 marcador de texto (de cor clara)
01 garrafa de água grande (aconselhado térmica) que deve ser colocada fora da mochila
01 Avental para aula de artes
01 sacola retornável (para transporte de material)

TODO MATERIAL DEVERÁ SER MARCADO INDIVIDUALMENTE COM O NOME DO
ALUNO, INCLUSIVE LÁPIS DE COR E BORRACHA E ENTREGUE NA ESCOLA NO
PRIMEIRO DIA DE AULA

É NECESSÁRIO ESTAR COM O MATERIAL COMPLETO DESDE O
PRIMEIRO DIA DE AULA.

DIDÁTICOS :
• Coleção “Quero Saber Mais” –3º ano – Editora FTD

Inclui: um diário-Um livro de matemática- um livro de ciências/geografia/história- um livro de língua
portuguesa/artes/língua inglesa- um livro de lição de casa/ dois livros paradidáticos de leitura

Possibilidade de encomendar, mediante pagamento, através da escola com
prazo até 16/12/2021 .
Preço do KIT (2022): R$ 150,00
Após esse prazo procurar EDITORA FTD. Av. Alm. Alexandrino de

Alencar,862. Lagoa Seca. Tel : 84 3311-0002

• Dicionário de Português /Português (livre escolha)
• Dicionário de Francês/Francês (Indicamos Editora Larousse ou Editora
Hachette ou Editora Le Robert)
• ATLAS ESCOLAR (livre escolha)
PARADIDÁTICOS: emprestados pela biblioteca da escola
LISTA DE MATERIAL aconselhada para ter em casa para:
- Fazer o dever de casa E/ OU as aulas remotas
01 régua
01 lápis grafite
01 borracha
01 apontador
02 canetas ponta fina (1 azul, 1 verde)
01 caneta frixion ball pilot azul (caneta apagável)
01 colas de bastão
01 tesoura pequena sem ponta
01 caixa de lápis de cor
01 caixa de hidrocores
01 KIT de 6 potes de tinta guache
01 pincel grosso
01 pincel fino
01 bloco de papel CANSON
01 marcador de texto
01 pacote de 100 folhas brancas A4
01 pasta fina e transparente com elástico

CM1 -4º ano

LISTA DE MATERIAL A SER COMPRADO PELA FAMÍLIA (ANUAL)

ESTOJO COMPLETO ANUAL E MATERIAL DE RESERVA A SER
GUARDADO NA ESCOLA

01 régua de 15 cm (para colocar no estojo)
08 lápis grafites
02 borrachas
02 apontadores
04 canetas ponta fina (2 azuis, 2 verdes)
01 caneta frixion ball pilot azul (caneta apagável) com 5 refis (ou 6 canetas completas)
12 colas de bastão
01 tesoura pequena sem ponta
01 esquadro
01 caixa de lápis de cor
01 caixa de hidrocores
01 estojo com 2 compartimentos (isso permite ter todo material em um estojo só, em
particular quando mudar de sala, e mesmo assim ser organizado separando as cores do
resto do material de escrita; um estojo flexível é também melhor que um estojo rígido
pelo espaço reduzido que ocupa na mesa)

MATERIAL DE USO DO ALUNO

01 Bloco de papel CANSON com 20 folhas
01 classificador (fichário) grande + divisórias
01 pasta plástica com elástico (40mm para guardar reserva de material)
02 pastas plástica comum finas e transparentes com elástico
01 pacotes de 100 folhas de papel A4 branco
01 pincel para quadro branco recarregável de uso individual
04 Pastas plásticas “L”
01 marcador de texto (amarelo ou verde limão)
01 garrafa de água grande (aconselhado térmica) que deve ser colocada fora da mochila
01 Avental para aula de artes
01 sacolas retornáveis (para transporte de material)
TODO MATERIAL DEVERÁ SER MARCADO INDIVIDUALMENTE COM O NOME DO
ALUNO, INCLUSIVE LÁPIS DE COR E BORRACHA E ENTREGUE NA ESCOLA NO
PRIMEIRO DIA DE AULA

É NECESSÁRIO ESTAR COM O MATERIAL COMPLETO DESDE O
PRIMEIRO DIA DE AULA.

DIDÁTICOS :
• Coleção “Quero Saber Mais” –4º ano – Editora FTD

Inclui: um diário-Um livro de matemática- um livro de ciências/geografia/história- um livro de língua
portuguesa/artes/língua inglesa- um livro de lição de casa/ dois livros paradidáticos de leitura

Possibilidade de encomendar, mediante pagamento, através da escola com
prazo até 16/12/2021 .
Preço do KIT (2022): R$ 150,00
Após esse prazo procurar EDITORA FTD. Av. Alm. Alexandrino de

Alencar,862. Lagoa Seca. Tel : 84 3311-0002

• Dicionário de Português /Português (livre escolha)
• Dicionário de Francês/Francês (Indicamos Editora Larousse ou Editora
Hachette ou Editora Le Robert)
• ATLAS ESCOLAR (livre escolha)
PARADIDÁTICOS: emprestados pela biblioteca da escola
LISTA DE MATERIAL aconselhada para ter em casa para:
- Fazer o dever de casa E/ OU as aulas remotas
01 régua
01 lápis grafite
01 borracha
01 apontador
02 canetas ponta fina (1 azul, 1 verde)
01 caneta frixion ball pilot azul (caneta apagável)
01 colas de bastão
01 tesoura pequena sem ponta
01 caixa de lápis de cor
01 caixa de hidrocores
01 KIT de 6 potes de tinta guache
01 pincel grosso
01 pincel fino
01 bloco de papel CANSON
01 marcador de texto
01 pacote de 100 folhas brancas A4
01 pasta fina e transparente com elástico

CM2 -5º ano

LISTA DE MATERIAL A SER COMPRADO PELA FAMÍLIA (ANUAL)

ESTOJO COMPLETO ANUAL E MATERIAL DE RESERVA A SER
GUARDADO NA ESCOLA

01 régua de 15 cm (para colocar no estojo)
08 lápis grafites
02 borrachas
02 apontadores
04 canetas ponta fina (2 azuis, 2 verdes)
01 caneta frixion ball pilot azul (caneta apagável) com 5 refis (ou 6 canetas completas)
12 colas de bastão
01 tesoura pequena sem ponta
01 esquadro
01 caixa de lápis de cor
01 caixa de hidrocores
01 estojo com 2 compartimentos (isso permite ter todo material em um estojo só, em
particular quando mudar de sala, e mesmo assim ser organizado separando as cores do
resto do material de escrita; um estojo flexível é também melhor que um estojo rígido
pelo espaço reduzido que ocupa na mesa)

MATERIAL DE USO DO ALUNO

01 Bloco de papel CANSON com 20 folhas
01 classificador (fichário) grande + divisórias
01 pasta plástica com elástico (40mm para guardar reserva de material)
02 pastas plástica comum finas e transparentes com elástico
01 pacotes de 100 folhas de papel A4 branco
01 pincel para quadro branco recarregável de uso individual
04 Pastas plásticas “L”
01 marcador de texto (amarelo ou verde limão)
01 garrafa de água grande (aconselhado térmica) que deve ser colocada fora da mochila
01 Avental para aula de artes
01 sacolas retornáveis (para transporte de material)
TODO MATERIAL DEVERÁ SER MARCADO INDIVIDUALMENTE COM O NOME DO
ALUNO, INCLUSIVE LÁPIS DE COR E BORRACHA E ENTREGUE NA ESCOLA NO
PRIMEIRO DIA DE AULA

É NECESSÁRIO ESTAR COM O MATERIAL COMPLETO DESDE O
PRIMEIRO DIA DE AULA.

DIDÁTICOS :
• Coleção “Quero Saber Mais” –5º ano – Editora FTD

Inclui: um diário-Um livro de matemática- um livro de ciências/geografia/história- um livro de língua
portuguesa/artes/língua inglesa- um livro de lição de casa/ dois livros paradidáticos de leitura

Possibilidade de encomendar, mediante pagamento, através da escola com
prazo até 16/12/2021 .
Preço do KIT (2022): R$ 150,00
Após esse prazo procurar EDITORA FTD. Av. Alm. Alexandrino de

Alencar,862. Lagoa Seca. Tel : 84 3311-0002

• Dicionário de Português /Português (livre escolha)
• Dicionário de Francês/Francês (Indicamos Editora Larousse ou Editora
Hachette ou Editora Le Robert)
• ATLAS ESCOLAR (livre escolha)
PARADIDÁTICOS: emprestados pela biblioteca da escola
LISTA DE MATERIAL aconselhado para ter em casa para:
- Fazer o dever de casa E/ OU as aulas remotas
01 régua
01 lápis grafite
01 borracha
01 apontador
02 canetas ponta fina (1 azul, 1 verde)
01 caneta frixion ball pilot azul (caneta apagável)
01 colas de bastão
01 tesoura pequena sem ponta
01 caixa de lápis de cor
01 caixa de hidrocores
01 KIT de 6 potes de tinta guache
01 pincel grosso
01 pincel fino
01 bloco de papel CANSON
01 marcador de texto
01 pacote de 100 folhas brancas A4
01 pasta fina e transparente com elástico

LISTA DE MATERIAL ANUAL ALUNOS Externos

LISTA DE MATERIAL ANUAL ALUNOS Externos

ESTOJO COMPLETO

ESTOJO COMPLETO

MATERIAL DE USO DO ALUNO

MATERIAL DE USO DO ALUNO

TODO MATERIAL DEVERÁ SER MARCADO INDIVIDUALMENTE
COM O NOME DO ALUNO, INCLUSIVE LÁPIS DE COR E
BORRACHA.

TODO MATERIAL DEVERÁ SER MARCADO INDIVIDUALMENTE
COM O NOME DO ALUNO, INCLUSIVE LÁPIS DE COR E
BORRACHA.

OS CADERNOS FRANCESES SERÃO DISTRIBUÍDOS PELO
PROFESSOR E ACRESENTADOS NA PRÓXIMA MENSALIDADE

OS CADERNOS FRANCESES SERÃO DISTRIBUÍDOS PELO
PROFESSOR E ACRESENTADOS NA PRÓXIMA MENSALIDADE

F.L.E OU I.L.E

F.L.E OU I.L.E

01 régua de 15cm
01 lápis grafite
01 borracha
01 apontador
02 canetas ponta fina (1 azul, 1 verde,)
01 cola de bastão
01 tesoura pequena sem ponta
01 caixa de lápis de cor

01 régua de 15cm
01 lápis grafite
01 borracha
01 apontador
02 canetas ponta fina (1 azul, 1 verde,)
01 cola de bastão
01 tesoura pequena sem ponta
01 caixa de lápis de cor

01 pasta plástica com elástico (média)
01 pacote de 100 folhas de papel A4 branco

TAXA PARA CÓPIAS (ANUAL)
CADERNO FRANCÊS GDE

CNED (Tutoria)

TAXA ARTE E CÓPIAS (ANUAL)

R$ 145,00
R$ 25,00 (opcional)

R$ 180,00

01 pasta plástica com elástico (média)
01 pacote de 100 folhas de papel A4 branco

TAXA PARA CÓPIAS (ANUAL)
CADERNO FRANCÊS GDE

CNED (Tutoria)

TAXA ARTE E CÓPIAS (ANUAL)

R$ 145,00
R$ 25,00 (opcional)

R$ 180,00

