RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - 2018

ENSINO FUNDAMENTAL I – 2º ANO
Nome da criança: ___________________________________________________ __________________ Turma: ______________
Conferido por: ___________________________________________________________________ _____
Assinatura do Responsável: _____________________________________________________________
Esta lista deve acompanhar a entrega dos materiais:

LIVROS DIDÁTICOS
 LIVROS DIDÁTICOS: Arte, Alfabetização e Letramento, Alfabetização Matemática, Ciências Humanas e da Natureza e Ensino
Religioso.. MDD (Material Didático Digital) A compra será realizada por meio da loja virtual da EDEBÊ BRASIL, no
endereço eletrônico: http://loja.edebe.com.br (Disponível na escola a partir do dia 15/01/2018).
 HELLO! STAGE 2. Ensino Fundamental, I (4.ed.) / Eliete Rose Canesi Morino, Rita de Cassia Brugin de Faria. – São Paulo:
Ática, 2014.

 Filosofia – Aprender a filosofar com os colegas / Coleção Espaço Filosófico Criativo / 2º Ano – Silvio Wonsovicz / Sandra
Magalhães Albertino - Editora Sophos – 8ª Edição .
 Dicionário da Língua Portuguesa (De acordo com o novo acordo ortográfico)
 Estudando a nossa Língua: gramática e ortografia: 2º ano FI/ Autora: Maria Eduarda Noronha. E di ção r eno vada
2017. Ed. Construir.

LIVROS PARADIDÁTICOS
 O Avô de Arthurzinho tocava “moedroca”: Marcus Arthur: Edebê. (http://loja.edebe.com.br).
 Balão Azul: Marta Lagarta: Edebê. (http://loja.edebe.com.br).
 01 Gibi
MATERIAL DE USO COLETIVO
 02 folhas de emborrachado vermelho
 02 blocos de papel criative color set.
 01 cartolina
 01 fita durex transparente (larga)
 02 folhas de papel 40k.
 02 tubos de cola de isopor.
 03 metros de TNT (cores variadas).

 01 Agenda escolar (01 fl por dia)
 01 caixa de lápis de cor.
 04 cadernos brochurões com capa dura.
 01 caderno de desenho com capa dura
 01 jogo de pincel atômico grosso.
 01 tubo de cola branca.
 01 fita métrica.

MATERIAL DE USO PESSOAL
 01 estojo simples contendo borracha, lápis e apontador.
 01 régua de 30 cm.
 01 calculadora simples.
 01 tesoura de ponta redonda com o nome gravado.
 01 pasta com elástico (para trabalhos extras)
 01 Material dourado. (com nome gravado)

IMPORTANTE:
 Todos os livros devem ser entregues devidamente encapados e com o nome da criança gravado, bem como todo material.
 O material deverá ser entregue de 25 à 31/01/2018 no turno que a criança irá estudar, nos respectivos horários: Turno Matu ti n o
– de 8h às 11h
 Início do Ano Letivo – Alunos novatos do 2º ano do FI ao Ensino Médio: 31/01/2018 (Quarta-feira).
Alunos da Educação Infantil, 1º ano do FI e veteranos: 01/02/2017 (Quinta-feira)
 1º Encontro Formativo de pais e mestres (Alunos novatos) – 27/01/2018 (sábado) – 8h30
(Alunos veteranos) – 03/02/2018 (sábado) – 8h30
SEJA BEM VINDO!

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - 2018

ENSINO FUNDAMENTAL I – 3º ANO
Nome da criança: _____________________________________________________________________ Turma: ______________
Conferido por: ________________________________________________________________________
Assinatura do Responsável: _____________________________________________________________
 Esta lista deve acompanhar a entrega dos materiais:
LIVROS DIDÁTICOS:
 LIVROS DIDÁTICOS: Arte, Alfabetização e Letramento, Alfabetização Matemática, Ciências Humanas e da Natureza, Inglês e
Ensino Religioso. A compra será realizada por meio da loja virtual da EDEBÊ BRASIL, no endereço eletrônico:
http://loja.edebe.com.br (disponível na escola a partir do dia ____/01/2018).
 Filosofia – Discutir e construir um filosofar vivo / Coleção Espaço Filosófico Criativo / 3º Ano – Silvio Wonsovicz / Sandra
Magalhães Albertino - Editora Sophos – 8ª Edição .
 Dicionário da Língua Portuguesa (De acordo com o novo acordo ortográfico)
 Estudando a nossa Língua: gramática e ortografia: 3º ano FI/ Autora: Maria Eduarda Noron h a. E di ção r en ovad a
2017. Ed. Construir.

LIVROS PARADIDÁTICOS:
 O Avô de Arthurzinho tocava “moedroca”: Marcus Arthur: Edebê. (http://loja.edebe.com.br).
 IWAIPOÁB O verdadeiro encontro de amor – Tiago Hakiy. Editora Edebê. (http://loja.edebe.com.br)
 01 Gibi e 1 revista.

 03 metros de TNT (cores variadas)
 02 tubos de cola de isopor (90g)
 02 folhas de papel 40 kg.

 01 Agenda escolar (01 fl por dia)
 01 caixa de lápis de cor.
 04 cadernos brochurões com capa dura.
 01 caderno de desenho com capa dura
 01 jogo de pincel atômico grosso.
 01 tubo de cola branca.
 02 dados.
 01 pasta com elástico (para trabalhos extras)

MATERIAL DE USO COLETIVO
 02 blocos de papel criative color set.
 02 folhas de emborrachado amarelo
 01 rolo de durex transparente

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
 01 estojo simples contendo borracha, lápis e apontador.
 01 ábaco de madeira com palitos na vertical.(com nome
gravado)
 01 régua de 30 cm.
 01 pincel de pelo n. 12
 01 caixa de giz de cera
 01 tesoura de ponta redonda com o nome gravado.
 01 fita métrica

__________________________________________________________________________________________________________
IMPORTANTE:
 Todos os livros devem ser entregues devidamente encapados e com o nome da criança gravado, bem como todo material.
 O material deverá ser entregue de 25 à 31/01/2018 no turno que a criança irá estudar, nos respectivos horários: Turno Matu ti n o
– de 8h às 11h


Início do Ano Letivo – Alunos novatos do 2º ano do FI ao Ensino Médio: 31/01/2018 (Quarta-feira).
Alunos da Educação Infantil, 1º ano do FI e veteranos: 01/02/2017 (Quinta-feira)

 1º Encontro Formativo de pais e mestres (Alunos novatos) – 27/01/2018 (sábado) – 8h30
(Alunos veteranos) – 03/02/2018 (sábado) – 8h30
SEJA BEM VINDO!

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - 2018

ENSINO FUNDAMENTAL I – 4º ANO
Nome da criança: _____________________________________________________________________ Turma: ______________
Conferido por: ___________________________________________________________________ _____
Assinatura do Responsável: _____________________________________________________________
 Esta lista deve acompanhar a entrega dos materiais:
LIVROS DIDÁTICOS:
 LIVROS DIDÁTICOS: Alfabetização e Letramento, Alfabetização Matemática, Ciências Humanas e da Natureza, Inglês e Ensino
Religioso. A compra será realizada por meio da loja virtual da EDEBÊ BRASIL, no endereço eletrônico:
http://loja.edebe.com.br (disponível na escola a partir do dia ___/01/2018).
 Filosofia – Entender as ideias e filosofar / Coleção Espaço Filosófico Criativo / 4º Ano – Silvio Wonsovicz / Sandra
Magalhães Albertino - Editora Sophos – 8ª Edição .
  Estudando a nossa Língua: gramática e ortografia: 4º ano FI/ Autora: Maria Eduarda Noronha. Edição reno vad a
2017. Ed. Construir.

 Dicionário da Língua Portuguesa (De acordo com o novo acordo ortográfico)
LIVROS PARADIDÁTICOS:
 Bestiarium Brasilis monstros e lendas- Guto Lins. Editora Edebê. (http://loja.edebe.com.br)
 O Natal de NKem. Sunny. Editora Paulinas
MATERIAL DE USO COLETIVO
 02 folha de papel 40 kg
 01 cola de isopor

 01 folha de papel de seda
 01 gibi usado
 10 unidades de embalagens decorativas p/ lembranças (grande)

 02 metros de TNT

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
 01 Agenda escolar (01 fl por dia)
 01 régua geométrica
 01 transferidor
 01 caixa de lápis de cor com 12
 01 jogo de caneta hidrocor com 12
 01 jogo de giz de cera com 12
 01 tesoura de ponta redonda (com nome gravado)
 01 estojo simples contendo borracha, lápis, apontador e
caneta azul ou preta.

 01 régua de 30 cm
 01 compasso
 01 jogo de pincel atômico grosso com 12
 01 tubo de cola de isopor (90g)
 04 cadernos brochurões capa dura
 01 caderno de desenho com capa dura.
 01 pincel de pêlo nº 12

IMPORTANTE:
 Todos os livros devem ser entregues devidamente encapados e com o nome da criança gravado, bem como todo material.
 O material deverá ser entregue de 25 à 31/01/2018 no turno que a criança irá estudar, nos respectivos horários: Turno Matu ti n o
– de 8h às 11h


Início do Ano Letivo – Alunos novatos do 2º ano do FI ao Ensino Médio: 31/01/2018 (Quarta-feira).
Alunos da Educação Infantil, 1º ano do FI e veteranos: 01/02/2017 (Quinta-feira)

 1º Encontro Formativo de pais e mestres (Alunos novatos) –

27/01/2018 (sábado) – 8h30

(Alunos veteranos) – 03/02/2018 (sábado) – 8h30

SEJA BEM VINDO!

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - 2018

ENSINO FUNDAMENTAL I – 5º ANO
Nome da criança: _____________________________________________________________________ Turma: ______________
Conferido por: _____________________________________________________________ ___________
Assinatura do Responsável: _____________________________________________________________
 Esta lista deve acompanhar a entrega dos materiais:
LIVROS DIDÁTICOS:
 LIVROS DIDÁTICOS: Alfabetização e Letramento, Alfabetização Matemática, Ciências Humanas e da Natureza, Inglês e Ensino
Religioso. A compra será realizada por meio da loja virtual da EDEBÊ BRASIL, no endereço eletrônico:
http://loja.edebe.com.br (Disponível na escola a partir do dia ___/01/2018).
 Filosofia – Tecer as ideias com os outros: filosofando / Coleção Espaço Filosófico Criativo / 5º Ano – Silvio Wonsovicz /
Sandra Magalhães Albertino - Editora Sophos – 8ª Edição.
 Estudando a nossa Língua: gramática e ortografia: 5º ano FI/ Autora: Maria Eduarda Noron h a. E di ção r en ovad a
2017. Ed. Construir.

 Dicionário da Língua Portuguesa (De acordo com o novo acordo ortográfico)
LIVROS PARADIDÁTICOS:
 Balão Azul: Marta Lagarta: Edebê. (http://loja.edebe.com.br).
 João e Maria no SPA da tia Sofia. Belise Mofeoli. Editora Edebê. (http://loja.edebe.com.br)
MATERIAL DE USO COLETIVO
 02 mts. de TNT
 01 tubo de cola branca
 02 folhas de EVA verde
 01 tubo de cola para isopor (90g)

 01 Agenda escolar (01 fl por dia)
 01 compasso

 01 pct. de emborrachado – tipo oficio .(p/ artes)
 02 cadernos de papel almaço com 10 fls
 10 unidades de embalagens decorativas p/ lembranças (média)

MATERIAL DE USO PESSOAL
 01 transferidor
 01 caixa de lápis de cor com 12

 01 jogo de pincel atômico grosso com 12

 01 jogo de canetas hidrocor com 12

 06 cadernos brochurão com capa dura

 01 tesoura de ponta redonda (com o nome gravado)

 01 caderno de desenho com capa dura

 01 pasta plástica fina c/ elástico (para trabalhos extras)

 01 estojo simples contendo borracha, lápis, apontador e
caneta azul ou preta.

 01 régua de 30cm

IMPORTANTE:
 Todos os livros devem ser entregues devidamente encapados e com o nome da criança gravado, bem como todo material.
 O material deverá ser entregue de 25 à 31/01/2018 no turno que a criança irá estudar, nos respectivos horários: Turno Matu ti n o
– de 8h às 11h


Início do Ano Letivo – Alunos novatos do 2º ano do FI ao Ensino Médio: 31/01/2018 (Quarta-feira).
Alunos da Educação Infantil, 1º ano do FI e veteranos: 01/02/2017 (Quinta-feira)

 1º Encontro Formativo de pais e mestres (Alunos novatos) –

27/01/2018 (sábado) – 8h30

(Alunos veteranos) – 03/02/2018 (sábado) – 8h30
SEJA BEM VINDO!

