
 

 

 
IMPORTANTE: 

✓ A agenda escolar é meio para comunicação através dos bilhetes, compra de cartelas 
e anotações das tarefas de casa, por isso torna-se indispensável.  

 
✓ O uso do uniforme e tênis é obrigatório para todos os alunos. 
 
✓ Todo o material é de uso individual e por isso é muito importante que todos os itens 

estejam identificados com o nome do aluno (a). 
 

✓ Receberemos somente a lista completa. Materiais incompletos e sem nome serão 
devolvidos. 

 
✓ Conforme a necessidade será solicitada a reposição de materiais. 

 
✓ Em cada data especial (Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Pais e Dia das Crianças), 

será solicitado um valor para a compra referente às lembranças. 
 

MATERIAIS QUE DEVEM PERMANECER DIARIAMENTE COM O ALUNO : 
 

01 cola grande em bastão 
01 tesoura com ponta redonda 
01 caixa de lápis de cor 
01 estojo de canetas hidrocor ponta fina com 12 cores 
01 borracha macia 
01 apontador com depósito 
03 lápis pretos HB nº2 
01 caneta esferográfica verde, azul, preta e vermelha. 
02 marcadores de texto em cores diferentes 
01 corretivo à base de água 
01 pasta catálogo com 50 plásticos para o portfólio geral 
01 pasta catalogada com 50 plásticos para o portfólio de redação 
01 bloco de folhas pautadas de fichário para a redação 
12 cadernos universitários capa dura com 100 folhas ou fichário (pode ser usado do ano 
anterior) 
01 Avental branco para o uso no laboratório 
01 Pinça entomológica 
01 garrafinha de água 
01 agenda 
01 Dicionário de Língua Portuguesa 
 

MATERIAL ESPECÍFICO PARA DESENHO GEOMÉTRICO:  
 

01 régua de 30 cm transparente 
01 transferidor 180º 
01 compasso escolar 
02 esquadros (um de 45º outro de 60º) 
01 calculadora simples 
01 pacote de grafite 2.0 para o compasso 
01 caderno de cartografia milimetrado (pode ser usado do ano anterior) 
01 pasta com elástico 20 mm 
01 caderno de desenho A4 com capa dura 

LISTA DE MATERIAIS 

2021 
 



2 

MATERIAL ESPECÍFICO PARA ARTES VISUAIS:  
 

02 blocos de Papel Canson A3 
01 bloco de Papel Canson A3 colorido 
02 blocos de Papel Canson A4 
01 estojo aquarelável com 12 pastilhas 
01 caderno de desenho com capa dura (pode ser usado do ano anterior) 
01 pincel chato série 141 ou 181 nº08 
01 pincel redondo série 142 ou 145 nº02. 
01 pote de 250 ml de tinta guache: preto, branco e amarelo 
01 caixa de lápis de cor (aquarelado 12 cores) 
03 canetas grossas tipo pilot preto e mais duas cores 
100g de cola branca (preferencialmente cascorex ou tenaz) 

01 camisetão ou avental 

 

MATERIAL ESPECÍFICO PARA LÍNGUA PORTUGUESA : 

 

1° Bimestre: Cinderela Chinesa – Adeline Yen Mah - Ed.Seguinte ISBN: 8535908455 

2° Bimestre: A volta ao mundo em 80 dias- Julio Verne – Ed. Moderna ISBN: 8516079789 

3° Bimestre:  Magnus Chase - Espada Do Verão - Rick Riordan - Ed. Intrínseca 

     ISBN: 8580577950 

4° Bimestre:  Luna Clara & Apolo Onze – Adriana Falcão - Ed.  Salamandra 

                        ISBN: 851608535X 

MATERIAL ESPECÍFICO DE LÍNGUA INGLESA : 

 

LIVROS DIDÁTICOS: 

CAMB ENG PREPARE! 2 SB 2ED – ISBN: 9781108433280 
CAMB ENG PREPARE! 2 WB W/AUDIO DOWNLOAD 2ED – ISBN: 9781108380935  
 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 

WATER: VITAL FOR LIFE (BK W/ONL ACCESS LV A2) – ISBN: 9781107622517 
LITTLE TROUBLE IN DUBLIN 1 BEGINNER /ELEMENTARY USA – ISBN: 9780521181570 
 

- 01 caderno universitário de 96 folhas (pode ser usado do ano anterior) 

Observações: 

Os livros de Inglês serão vendidos na escola nos dias 19, 20 e 21/01 (das 17h às 20h) e 

também no dia 28/01 (das 7h às 18h). Após estes plantões, as compras poderão ser 

realizadas via WhatsApp diretamente com o distribuidor (Charles – 11 99109-9279). 

Os livros serão utilizados em aula a partir de 01/02/2021. 

 

MATERIAL ESPECÍFICO PARA ESPANHOL: 

 

1º SEMESTRE: El fantasma del instituto – Elvira Sancho – Difusión 
2º SEMESTRE: Más conchas que un Galápagos – Dolores Soler - Difusión 
 

Gramática y Práctica de Español para Brasileños - ISBN-13 : 978-8516094201 
 
 

MATERIAL ESPECÍFICO PARA GEOGRAFIA:  

 

01 Atlas Geográfico Completo – Maria Elena Simielli – Editora Àtica 
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FEIRA CULTURAL 

 

Os materiais a serem usados nas instalações da Feira Cultural serão solicitados 

posteriormente através de uma lista complementar assim que definirmos os temas e 

iniciarmos as produções equivalentes em cada série.  

 

 

 

REUNIÃO DE PAIS às 19h00 
 

Educação Infantil – dia 19/01 

 Ensino Fundamental 1 – dia 20/01  

Ensino Fundamental 2 e Médio – dia 21/01 

 
VOLTA ÀS AULAS 

25 de Janeiro de 2021 
 
 

 
 

 


