
ITEM DISCRIMINATIVO OBSERVAÇÕES

Uniforme Escolar

Blusa (ou camisa) do Colégio, calça (ou 
bermudão) jeans azul, tênis branco ou preto.
Educação Física: Camiseta do Colégio, 
bermuda do Colégio, tênis preto ou branco.
Uniformes: na secretaria da Escola

Não é permitido assistir aula 
de short, saia, chinelo, 

tamanco, boné ou touca e nem 
com peças de vestuário que 
não esteja especificados no 

item uniforme escolar

LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS

Mais informações 
sobre valores e 

formas de 
pagamento na 
secretaria da 

escola.

LIVRO

Ligados.com 5 Editora Saraiva

Português - Angélica Prado / Cristina Hülle
Matemática Daniela Padovan / Priscila Monteiro
Ciências Maíra Rosa Carnevalle
História Alexandre Alves / Letícia Fagundes de Oliveira / Regina 
Nogueira Borella
Geografia Angela Rama / Marcelo Moraes Paula

LIVROS PARADIDÁTICOS

Mitos Gregos (o voo de Ícaro e outras lendas) Marcia 
Williams Ed. Ática
O guardador de palavras Marina Pechlivanis Ed. Saraiva
Pollyanna Eleanor H. Poter Ed. Scipione

Obs.: Materiais incluídos na taxa (vide verso)

Na secretaria 
da Escola no 

ato da 
matrícula

Materiais de uso 
pessoal

04 cadernos grandes brochuras 96 folhas 
(capa dura) amarelo
01 caderno pequeno brochura 48 folhas 
(capa dura) amarelo
lápis
borracha
01 cola de 90 gr.
apontador
01 tabuada
01 caneta azul

01 régua 30 cm
01 caixa de giz de cera
01 caixa de lápis de cor (12 unidades)
01 caixa de hidrocor (12 unidades)
01 corretivo (líquido)
01 tesoura sem ponta 
01 dicionário
Apostila de Inglês deve ser 
encomendada em nossa secretaria, 
VALOR: R$20 a parte.

Observações

Os cadernos deverão ser encapados com o plástico transparente e etiquetados 
com o nome do aluno, série e professora.
Data do início do uso do material: 05/03/2018.
Todo material solicitado será utilizado em atividades de Educação Artística e 
outros trabalhinhos. É indispensável, portanto, que todo aluno tenha o seu 
material.
Todo material deverá vir com o nome do aluno. E em caso de cancelamento da 
matrícula, não serão devolvidos os de uso coletivo.
Não é obrigatória a compra na Escola.



1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental 

Materiais incluídos

01 resma de papel A4 (210x297mm)

01 pacote (100) papel A4 colorido (Chamequinho)

01 bloco de papel Canson A4

02 folhas de papel cartão

06 folhas de cartolina dupla-face

02 papel crepom

03 folhas de papel 40 kg branco

03 folhas de papel 40 kg colorido

02 folhas de papel laminado

01 folha de papel corrugado fantasia

02 metros de TNT (inteiro) 2,0 m x 1,40 m

05 folhas de EVA

02 folhas de EVA fantasia

01 follha de EVA com gliter

01 pacote de embalagens de celofone (25cm x 37cm)

02 pacotes de Colorset Card

01 pacote de pena (grande)

02 vidros de tinta relevo com glitter

01 rolo de barbante

02 vidros de cola de 90 gr.

01 marcador permanente (preto)

01 pacote de lantejoulas (grandes)

01 rolo de lã colorido

07 refis de cola quente

01 pincel cerda Brasil 812 nº12

03 envelopes brancos (tamanho ofício)

Obs.: Este material é para uso exclusivo do aluno na Escola.


