
 

 
LISTA DE MATERIAL 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º ANO (06 anos) 
 

Nome da criança: __________________________________________________________________Turma: _____________   
Conferido por: __________________________________________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável: ______________________________________________________________________________ 

 
 Esta lista deve acompanhar a entrega dos materiais: 

 

LIVROS DIDÁTICOS:  

 COLEÇÃO NAUTAS – EFI 1º ANO Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Ensino 
Religioso, Robótica e Ampliando rotas. 

 COLEÇÃO IMAGINAÇÃO E ARTE (De ponta a ponto / Os chapéus mágicos de Babi / Viva o amor).  
  COLEÇÃO DE LÍNGUA INGLESA - I WONDER EF 1º ANO - STUDENT BOOK + I WONDER EF 1º ANO – 

ACTIVITY BOOK + I WONDER EF 1º ANO – PROJECT BOOK. 
 A compra será realizada por meio da loja virtual da EDEBÊ BRASIL, no endereço eletrônico: 

http://loja.edebe.com.br   
 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 Livro dos Pés. Liana Leão . Ilustrações: Eve Ferretti. Editora: Edebê. (http://loja.edebe.com.br). 

 Quem Você Trouxe. Cris Eith. Editora: Paulinas 

 02 Gibi  
 

MATERIAL DE USO COLETIVO 

 02 metros de TNT (cores primárias). 

 02 folhas de papel 40 k. 

 02 pacote de papel criative collor set (cores vivas). 

 02 pacotes de papel sulfite (Branco). 

 

 

 

 01 jogo educativo (formação de palavras ou frases). 

 02 folhas de EVA (cores primárias). 

 01 folhas de EVA com glitter.  

 

MATERIAL DE USO PESSOAL

 01 agenda escolar  (01 fl por dia) 

 02 caixas de lápis de cor (24 cores).                                             

 02 caixas de giz de cera grosso. 

 01 jogo de pincel atômico grosso. 

 10 lápis comuns (não serve grafite). 

 10 borrachas. 

 03 apontadores com depósito (simples).  

 02 tubos de cola de isopor (90g).      

 02 bastões de cola branca (90g). 

              

         

 01 tesoura com ponta redonda (nome gravado).                                

 01 avental plástico (nome gravado). 

 01 de material dourado.                              

 01 garrafa/Squeese (nome gravado).  

 02 cadernos brochurão com pauta (Capa dura). 

 01 toalha de rosto (nome gravado).   

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
IMPORTANTE: 

 Todos os livros devem ser devidamente encapados e identificados com o nome do(a) aluno(a) como também todo material de 

uso pessoal. 

 O material de uso coletivo deverá ser entregue de 18 à 29/01/2021,  no horário:  de 8h às 11h30. 

 Início do Ano Letivo:  01/02/2021 (2ª feira) para novatos e veteranos. 

 1º Encontro  Formativo de Pais  -  06/02/2021 (sábado) – 8h30 

 
SEJA BEM-VINDO! 

 
 
 

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


 

 
LISTA DE MATERIAL 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL I - 2º ANO (07 anos) 
 

Nome da criança: __________________________________________________________________Turma: _____________   
Conferido por: __________________________________________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável: ______________________________________________________________________________ 

 
 Esta lista deve acompanhar a entrega dos materiais: 

 

LIVROS DIDÁTICOS:  

 COLEÇÃO NAUTAS – EFI 2º ANO Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Ensino 
Religioso, Robótica e Ampliando rotas. 

 COLEÇÃO IMAGINAÇÃO E ARTE (Arte Naif – Brincando de Adivinhações / A sombra de Meili / Dançando no 
Espelho). 

  COLEÇÃO DE LÍNGUA INGLESA - I WONDER EF 2º ANO - STUDENT BOOK + I WONDER EF 2º ANO – 
ACTIVITY BOOK + I WONDER EF 2º ANO – PROJECT BOOK. 

 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 
 GRAMÁTICA:  Descobrindo a Gramática 2 / Gilio Giacomozzi, Gildete Valério e Geonice Valério - 

Editora: FTD 
 DICIONÁRIO DIDÁTICO – Ensino Fundamental – Editora: SM (Preferencialmente). 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 Livro dos Pés. Liana Leão . Ilustrações: Eve Ferretti. Editora: Edebê. (http://loja.edebe.com.br). 

 A menina que cuidava dos pobres. Gisele Barbosa – Ilustrado por: Bruna Assis Brasil. Editora: Paulinas. 

 02 Gibi  
 

MATERIAL DE USO COLETIVO 

 02 metros de TNT (cores primárias). 

 02 folhas de papel 40 kg. 

 02 pacotes de papel criative collor set (cores vivas). 

 02 pacotes de papel sulfite (Branco). 

  

 01 jogo educativo (formação de palavras ou frases). 

 02 folhas de EVA (cores primárias). 

 02 folhas de EVA com glitter. 

MATERIAL DE USO PESSOAL

 01 agenda escolar  (01 fl por dia) 
 01 caixa de lápis de cor (24 cores).                                             
 01 caixa de giz de cera grosso. 
 01 jogo de pincel atômico grosso. 
 04 cadernos brochurão ou espiral com capa dura. 
 01 estojo com lápis, borrachas e apontadores.  
 01 tubo de cola de isopor (90g).     
 02 bastões de cola branca (90g). 

 

IMPORTANTE: 

 Todos os livros devem ser devidamente encapados e identificados com o nome do(a) aluno(a), bem como todo material 

de uso pessoal. 

 O material coletivo deverá ser entregue de 18 à 29/01/2021,  no horário 07h30 às 11h30 

 Início do Ano Letivo:  01/02/2021 (2ª feira) para novatos e veteranos. 

 1º Encontro  Formativo de Pais  -  06/02/2021 (sábado) – 8h30 

 

SEJA BEM-VINDO! 

 

  01 tesoura com ponta redonda (nome gravado).                                
  01 dado. 
  01 de material dourado.  
  01 fita métrica.                              
  01 régua 30 cm.  
  1 calculadora simples. 
  01 garrafa/Squeese (nome gravado). 

 

 

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


 
   

 

 
MATERIAL DE USO COLETIVO 

                                             

 02 metros de  TNT (cores variadas). 

 02 folhas de papel 40kg. 

 02 folhas de EVA (com glitter). 

 

 02 folhas de EVA (cores primárias). 

 01 pacote de papel sulfite (Branco). 

 01 blocos de papel Criative Color Set. 

 

MATERIAL DE USO PESSOAL

 01 agenda escolar  (01 fl por dia) 
 01 caixa de lápis de cor (24 cores). 
 04 cadernos brochurão ou espiral com capa dura.               
 01 caderno de desenho com capa dura.         
 01 jogo de pincel atômico (grosso).                                
 02 bastões de cola branca.  
 01 tubo de cola de isopor (90g)  
 01 dado. 
 01 fita métrica.                     

 01 estojo com lápis, borrachas e apontador.  
 01 material dourado. 
 01 régua 30 cm. 
 01 caixa de giz de cera.   
 01 tesoura de ponta redonda.        
 01 garrafa/Squeese (nome gravado). 

 

___________________________________________________________________________________ 
IMPORTANTE: 

 Todos os livros devem ser devidamente encapados e identificados com o nome do(a) aluno(a), bem como todo material de uso 

pessoal. 

 O material coletivo deverá ser entregue de 18 à 29/01/2021,  no horário 07h30 às 11h30 

 Início do Ano Letivo:  01/02/2021 (2ª feira) para novatos e veteranos. 

 1º Encontro  Formativo de Pais  -  06/02/2021 (sábado) – 8h30 

 

SEJA BEM-VINDO! 
 

 
LISTA DE MATERIAL 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL I - 3º ANO (08 anos) 
 

Nome da criança: __________________________________________________________________Turma: _____________   
Conferido por: __________________________________________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável: ______________________________________________________________________________ 

 
 Esta lista deve acompanhar a entrega dos materiais: 

 

LIVROS DIDÁTICOS:  
  COLEÇÃO NAUTAS – EFI 3º ANO Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Ensino 

Religioso, Robótica e Ampliando rotas. 
  COLEÇÃO IMAGINAÇÃO E ARTE – (Brincadeira de criança com Ivan Cruz / Siara descoberta a África 

gráfica / Família Concerto).  
  COLEÇÃO DE LÍNGUA INGLESA - I WONDER EF 3º ANO - STUDENT BOOK + I WONDER EF 3º ANO – 

ACTIVITY BOOK + I WONDER EF 3º ANO – PROJECT BOOK. 

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 
 GRAMÁTICA:  Descobrindo a Gramática 3 / Gilio Giacomozzi, Gildete Valério e Geonice Valério - 

Editora: FTD 
 DICIONÁRIO DIDÁTICO – Ensino Fundamental – Editora: SM (Preferencialmente). 

 

    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). 

 

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


 

 
LISTA DE MATERIAL 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL I - 4º ANO (09 anos) 
 

Nome da criança: __________________________________________________________________Turma: _____________   
Conferido por: __________________________________________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável: ______________________________________________________________________________ 

 
 Esta lista deve acompanhar a entrega dos materiais: 

 

LIVROS DIDÁTICOS:  

  COLEÇÃO NAUTAS – EFI 4º ANO Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Ensino 
Religioso, Robótica e Ampliando rotas. 

   COLEÇÃO IMAGINAÇÃO E ARTE – (Os enigmas de Gaudi / O mistério em Pedralite).  
  COLEÇÃO DE LÍNGUA INGLESA - I WONDER EF 4º ANO - STUDENT BOOK + I WONDER EF 4º ANO – 

ACTIVITY BOOK + I WONDER EF 4º ANO – PROJECT BOOK. 
 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 
 GRAMÁTICA:  Descobrindo a Gramática 4 / Gilio Giacomozzi, Gildete Valério e Geonice Valério - 

Editora: FTD 
 DICIONÁRIO DIDÁTICO – Ensino Fundamental – Editora: SM (Preferencialmente). 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 Não é tão fácil ser criança! – Pilar Lozano Carbayo - Editora: Edebê. (http://loja.edebe.com.br). 
   A Menina que cuidava dos pobres – Gizele Barbosa – Editora: Paulinas 

 02 Gibi  
 

MATERIAL DE USO COLETIVO 

                                             

 03 metros de  TNT (cores variadas). 

 02 folhas de papel 40kg. 

 02 folhas de EVA (com glitter). 

 

 02 folhas de EVA (cores primárias). 

 01 pacote de papel sulfite (Branco). 

 01 blocos de papel Criative Color Set. 

MATERIAL DE USO PESSOAL

 01 agenda escolar  (01 fl por dia) 

 01 caixa de lápis de cor (24 cores). 

 04 cadernos brochurão ou espiral com capa dura.               

 01 caderno de desenho com capa dura.         

 01 jogo de pincel atômico 12 cores (grosso).          

 01 jogo de pincel atômico12 cores (fino).  

 01 bastão de cola branca.       

 01 tubo de cola de isopor (90g).                     

 01 estojo com lápis ou grafite, borrachas, canetas 

azul/preta, corretivo e apontador.  

 01 régua geométrica. 

 01 transferidor. 

 01 compasso.   

 01 tesoura de ponta redonda.        

 01 fita métrica. 

 01 calculadora. 

 

___________________________________________________________________________________ 
IMPORTANTE: 

 Todos os livros devem ser devidamente encapados e identificados com o nome do(a) aluno(a), bem como todo material de uso 

pessoal. 

 O material coletivo deverá ser entregue de 18 à 29/01/2021,  no horário 07h30 às 11h30 

 Início do Ano Letivo:  01/02/2021 (2ª feira) para novatos e veteranos. 

 1º Encontro  Formativo de Pais  -  06/02/2021 (sábado) – 8h30 

 
SEJA BEM-VINDO! 

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


 

 
LISTA DE MATERIAL 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL I - 5º ANO (10 anos) 
 

Nome da criança: __________________________________________________________________Turma: _____________   
Conferido por: __________________________________________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável: ______________________________________________________________________________ 

 
 Esta lista deve acompanhar a entrega dos materiais: 

 
LIVROS DIDÁTICOS:  

  COLEÇÃO NAUTAS – EFI 5º ANO Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Ensino 

Religioso, Robótica e Ampliando rotas. 
   COLEÇÃO IMAGINAÇÃO E ARTE (Léo em uma viagem surreal / Caminhos de um rio). 
  COLEÇÃO DE LÍNGUA INGLESA - I WONDER EF 5º ANO - STUDENT BOOK + I WONDER EF 5º ANO – 

ACTIVITY BOOK + I WONDER EF 5º ANO – PROJECT BOOK. 

 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 
 GRAMÁTICA:  Descobrindo a Gramática 5 / Gilio Giacomozzi, Gildete Valério e Geonice Valério - 

Editora: FTD 
 DICIONÁRIO DIDÁTICO – Ensino Fundamental – Editora: SM (Preferencialmente). 
 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 O silencio do gigante e outros contos – Autora: Alves, Sônia - Editora: Valer   

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

 
MATERIAL DE USO COLETIVO 

 02 metros de  TNT (cores variadas). 

 02 folhas de papel 40kg. 

 01 folhas de EVA (com glitter). 

 

 01 folhas de EVA (cores primárias). 

 01 pacote de papel Criative Color Set. 

 01 pacote de papel sulfite (Branco). 

 

MATERIAL DE USO PESSOAL

 01 agenda escolar  (01 folha por dia). 

 01 caixa de lápis de cor (24 cores). 

 06 cadernos brochurão ou espiral com capa dura.               

 01 caderno de desenho com capa dura.         

 01 jogo de pincel atômico 12 cores (grosso).          

 01 jogo de pincel atômico12 cores (fino).  

 01 tubo de cola bastão.       

 01 tubo de cola de isopor (90g).                     

 01 estojo lápis/grafite,  borrachas, apontador/carga, 

corretivo e canetas azul/preta.  

 01 régua 30 cm. 

 01 transferidor. 

 01 compasso.   

 01 tesoura de ponta redonda.        

 

 

___________________________________________________________________________________ 
IMPORTANTE: 

 Todos os livros devem ser devidamente encapados e identificados com o nome do(a) aluno(a), bem como todo material de uso 

pessoal. 

 O material coletivo deverá ser entregue de 18 à 29/01/2021,  no horário 07h30 às 11h30 

 Início do Ano Letivo:  01/02/2021 (2ª feira) para novatos e veteranos. 

 1º Encontro  Formativo de Pais  -  06/02/2021 (sábado) – 8h30 

 
SEJA BEM-VINDO! 

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

