
 
 

 

 
 

  

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - 2020 

ENSINO FUNDAMENTAL I – 2º ANO 
Nome da criança: _____________________________________________________________________ Turma: ______________ 
Conferido por: _____________________________________________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável: _________________________________________________________________________________ 

 
 Por gentileza, ao entregar o material escolar na escola, traga esta lista para facilitar a conferência: 

 
 
LIVROS DIDÁTICOS 

 COLEÇÃO NAUTAS – EFI 2º ANO Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Ensino Religioso, 

Robótica, Revista da Família e Ampliando rotas - (versão aluno). 
 COLEÇÃO IMAGINAÇÃO E ARTE - (Arte Naif – Brincando de Adivinhações / A sombra de Meili / Dançando no 

Espelho). 
 INGLÊS - I WONDER EF 2º ANO - STUDENT BOOK + I WONDER EF 2º ANO – ACTIVITY BOOK + I WONDER EF   

2º ANO – PROJECT BOOK – versão aluno. 
 A compra será realizada por meio da loja virtual da EDEBÊ BRASIL, no endereço eletrônico: http://loja.edebe.com.br  

 Filosofia – Filosofia e Vida 2/ Gabriel Chalita. Editora FTD. 

 Descobrindo a Gramática 2/ Gilio Giacomozzi, Gildete Valério, Geonice Valério. Editora FTD. 
 Dicionário da Língua Portuguesa (De acordo com o novo acordo ortográfico).  

 

 
LIVROS PARADIDÁTICOS 
 

 Quatro patinhas no muro. Elizete Lisboa. Editora Paulinas. 
 

 Balão Azul: Marta Lagarta: Edebê. (http://loja.edebe.com.br). 
 01  Gibi  

MATERIAL DE USO COLETIVO 
 

 01 cartolina. 

 02 folhas de papel 40k.                                  

 02 folhas de EVA ( cores primárias). 

 01 folhas de EVA (com glitter). 

 

 

 02 blocos de papel criative color set. 

 01 fita durex transparente (larga). 

 02 tubos de cola de isopor. 

 03 metros de TNT (cores variadas). 

 

MATERIAL DE USO PESSOAL 
 

 01 Agenda escolar (01 data por página). 

 01 caixa de lápis de cor. 

 04 cadernos brochurões ou espiral  com capa dura. 

 01 jogo de pincel atômico grosso.                                                                                                                

 01 cola bastão.  

 01 fita métrica.  

  01 dado.                                     

 

 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 massa de modelar.                        

 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 20 à 30/01/2020,  no horário:  de 8h às 11h30. 

 Início do Ano Letivo:  31/01/2020 (6ª feira) para os novatos  / Dia: 03/02/2020 (2ª feira) para novatos e veteranos. 

 1º Encontro  Formativo de Pais  -  08/02/2020 (sábado) – 8h30. 

 
 
 
 
 

SEJA BEM VINDO! 

 

 

 

http://loja.edebe.com.br/
http://loja.edebe.com.br/


 
 

 

 
 

  

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - 2020 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL I – 3º ANO 
Nome da criança: _____________________________________________________________________ Turma: ______________ 
Conferido por: _____________________________________________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável: _________________________________________________________________________________ 

 
 Por gentileza, ao entregar o material escolar na escola, traga esta lista para facilitar a conferência: 

 
LIVROS DIDÁTICOS: 

 COLEÇÃO NAUTAS – EFI 3º ANO Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Ensino Religioso, 
Robótica, Revista da Família e Ampliando rotas – (versão aluno). 

 COLEÇÃO IMAGINAÇÃO E ARTE - (Brincadeira de criança com Ivan Cruz / Siara descobre a África gráfica / 
Família concerto). 

 INGLÊS - I WONDER EF 3º ANO - STUDENT BOOK + I WONDER EF 3º ANO – ACTIVITY BOOK + I WONDER EF  
3º ANO – PROJECT BOOK – versão aluno. 

. A compra será realizada por meio da loja virtual da EDEBÊ BRASIL, no endereço eletrônico: http://loja.edebe.com.br  

 Filosofia – Filosofia e Vida 3/ Gabriel Chalita. Editora FTD. 

 Descobrindo a Gramática 3/ Gilio Giacomozzi, Gildete Valério, Geonice Valério. Editora FTD. 

 Dicionário da Língua Portuguesa (De acordo com o novo acordo ortográfico).  
 
LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 O Mergulho do Rei. Caio Ducca. Editora: Paulinas. 
 

 IWAIPOÁB O verdadeiro encontro de amor – Tiago Hakiy. Editora Edebê. (http://loja.edebe.com.br) 
 

 
MATERIAL DE USO COLETIVO 

 

 03 metros de TNT (cores variadas). 

 02 tubos de cola de isopor (90g).  

 02 folhas de papel 40 kg. 

 02 folhas de EVA (com glitter). 

 

 

 02 folhas de EVA ( cores primárias). 

 02 blocos de papel criative color set. 

 01 rolo de durex transparente 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 01 Agenda escolar (01 data por página). 

 01 caixa de lápis de cor.                                                          

 04 cadernos brochurões ou espiral 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). 

                                                                                   

 01 estojo simples contendo borracha, lápis e apontador.   

 01 Material dourado. (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 20 à 30/01/2020,  no horário:  de 8h às 11h30. 

 Início do Ano Letivo:  31/01/2020 (6ª feira) para os novatos  / Dia: 03/02/2020 (2ª feira) para novatos e veteranos. 

 1º Encontro  Formativo de Pais  -  08/02/2020 (sábado) – 8h30. 

 
 
 

SEJA BEM VINDO! 
 

 
 

http://loja.edebe.com.br/
http://loja.edebe.com.br/


 
 

 

 
 

  

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - 2020 

 

ENSINO FUNDAMENTAL I – 4º ANO 

 
Nome da criança: _____________________________________________________________________ Turma: ______________ 
Conferido por: _____________________________________________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável: _________________________________________________________________________________ 

 
 Por gentileza, ao entregar o material escolar na escola, traga esta lista para facilitar a conferência: 

 
 
LIVROS DIDÁTICOS: 

 COLEÇÃO NAUTAS – EFI 4º ANO Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Ensino Religioso, 
Robótica, Revista da Família e Ampliando rotas – (versão aluno). 

 COLEÇÃO IMAGINAÇÃO E ARTE - (Os enigmas de Gaudi / O mistério em Pedralite). 

 INGLÊS - I WONDER EF 4º ANO - STUDENT BOOK + I WONDER EF 4º ANO – ACTIVITY BOOK + I WONDER EF  
4º ANO – PROJECT BOOK – versão aluno. 

. A compra será realizada por meio da loja virtual da EDEBÊ BRASIL, no endereço eletrônico: http://loja.edebe.com.br  

 Filosofia – Filosofia e Vida 4/ Gabriel Chalita. Editora FTD. 

 Descobrindo a Gramática 4/ Gilio Giacomozzi, Gildete Valério, Geonice Valério. Editora FTD 

 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) 

 Menino de Rua. Dora Emmerich. Editora Paulinas. 

MATERIAL DE USO COLETIVO 
 

 02 folha de papel 40 kg. 

 01 cola de isopor. 

 03 metros de TNT( cores variadas). 
 01 pacote de papel criative color set. 

 
 

 01 gibi usado. 

 02 folhas de EVA (com glitter). 

 02 folhas de EVA ( cores primárias). 

 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 
 01 Agenda escolar (01 data por página). 
 01 régua geométrica. 
 01 transferidor. 
 01 caixa de lápis de cor com 12.                                         
 01 jogo de caneta hidrocor com 12 cores. 
 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 cores. 
 01 tubo de cola de isopor (90g). 
 04 cadernos brochurões ou espiral capa dura. 
 01 caderno de desenho com capa dura. 
 01 pincel de pêlo nº 12. 
 01 fita métrica. 
 01 calculadora. 
 

 
 

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 20 à 30/01/2020,  no horário:  de 8h às 11h30. 

 Início do Ano Letivo:  31/01/2020 (6ª feira) para os novatos  / Dia: 03/02/2020 (2ª feira) para novatos e veteranos. 

 1º Encontro  Formativo de Pais  -  08/02/2020 (sábado) – 8h30. 

 
 

SEJA BEM VINDO! 
 

http://loja.edebe.com.br/
http://loja.edebe.com.br/


 
 

 

 
 

  

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - 2020 

 

ENSINO FUNDAMENTAL I – 5º ANO 

 
Nome da criança: _____________________________________________________________________ Turma: ______________ 
Conferido por: _____________________________________________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável: _________________________________________________________________________________ 

 
 Por gentileza, ao entregar o material escolar na escola, traga esta lista para facilitar a conferência: 

 

 
LIVROS DIDÁTICOS: 

 COLEÇÃO NAUTAS – EFI 5º ANO Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Ensino Religioso, 
Robótica, Revista da Família e Ampliando rotas – (versão aluno). 

 COLEÇÃO IMAGINAÇÃO E ARTE - (Léo em uma viagem surreal / Caminhos de um rio). 

 INGLÊS - I WONDER EF 5º ANO - STUDENT BOOK + I WONDER EF 5º ANO – ACTIVITY BOOK + I WONDER EF  
5º ANO – PROJECT BOOK – versão aluno. 

A compra será realizada por meio da loja virtual da EDEBÊ BRASIL, no endereço eletrônico: http://loja.edebe.com.br  

 Filosofia – Filosofia e Vida 5/ Gabriel Chalita. Editora FTD. 

 Descobrindo a Gramática 5/ Gilio Giacomozzi, Gildete Valério, Geonice Valério. Editora FTD. 

 Dicionário da Língua Portuguesa (De acordo com o novo acordo ortográfico).    

 
LIVROS PARADIDÁTICOS: 
     

 Picolé de Manga-Rosa. Antonio Guinho. Editora Paulinas. 

 João e Maria no SPA da tia Sofia. Belise Mofeoli. Editora Edebê. (http://loja.edebe.com.br) 
 

MATERIAL DE USO COLETIVO 
 

 01 tubo de cola branca. 

 01 tubo de cola para isopor (90g). 

 01 folhas de EVA (com glitter). 

 02 folhas de EVA ( cores primárias). 
 01 pacote de papel criative color set. 

 

 

 02 cadernos de papel almaço com 10 fls. 

 10 unidades de embalagens decorativas p/ lembranças (média).  

 02 metros de TNT.  

 01 caixa de massa de modelar. 

 01 folha de papel 40 kg. 

MATERIAL DE USO PESSOAL 

 01 Agenda escolar (01 data por página). 
 01 compasso. 

 01 jogo de pincel atômico grosso com 12. 

 06 cadernos brochurão ou espiral com capa dura. 

 01 caderno de desenho com capa dura.                                         

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

 

 01 transferidor. 

 01 caixa de lápis de cor com 12 cores. 

 01 jogo de canetas hidrocor com 12 cores. 

 01 tesoura de ponta redonda (com o nome gravado). 

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

 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 20 à 30/01/2020,  no horário:  de 8h às 11h30. 

 Início do Ano Letivo:  31/01/2020 (6ª feira) para os novatos  / Dia: 03/02/2020 (2ª feira) para novatos e veteranos. 

 1º Encontro  Formativo de Pais  -  08/02/2020 (sábado) – 8h30. 

 
 

SEJA BEM VINDO! 

 

http://loja.edebe.com.br/
http://loja.edebe.com.br/

