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LISTA DE MATERIAL

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL: 

• 3 folhas de etiquetas (contendo 30 adesivos em cada folha) com o nome do(a) 
aluno(a) para identificação dos materiais;
• 3 cadernos (brochurão - 48 folhas), capa dura, cor AMARELA;
• 1 caderno (espiral – 96 folhas) aritmética (0,7 cm X 0,7 cm), capa dura, cor AMARELA;
• 1 caderno de caligrafia (brochurão - 48 folhas), capa dura; 
• 1 caderno cartografia (80 ou 96 folhas), capa dura;
• 10 folhas de papel almaço pautado com margem; 
• Estojo com lápis grafite, apontador, borracha, caneta esferográfica azul, caneta marca-
-texto amarela ou verde, tesoura sem ponta, cola em bastão e cola branca 90g;
• 1 régua de 30 cm;
• 1 caixa de lápis de cor;
• 1 pasta plástica (fina, com elástico e aba);
• 1 minidicionário da Língua Portuguesa (caso não o tenha);
• 1 jogo de canetinha hidrográfica colorida;
• 1 aquarela (pequena).
• 1 tela 20cmx30cm (algodão);

LIVROS PARADIDÁTICOS - LITERATURA 2022 - LEITURA DIGITAL

Os livros paradidáticos estarão disponíveis na plataforma Árvore de livros não sendo 
necessária a compra do livro físico. Entretanto, caso a família encontre o livro físico e 
opte por comprá-lo, a escola não se opõe. Os títulos dos paradidáticos serão comunica-
dos a cada bimestre.

• Primeiro Bimestre:
01. A menina que acordava as palavras, de Nani Ernani D. Lucas. Editora Melhoramentos.
• Segundo Bimestre:
02. Rimas da floresta: poesia para os animais, de José Santos e Laura Beatriz. Série/Co-
leção: Bichos - poema. Editora Peirópolis. 
• Terceiro Bimestre:
03. Fábulas de La Fontaine, de La Fontaine.  Texto: Fernanda Lopes de Almeida. Editora 
Melhoramentos.
• Quarto Bimestre:
04. A incrível viagem do Imperador, de Patrícia Engel Secco. Editora Melhoramentos. 

UNIFORME ESCOLAR: à venda na KARILU (Telefone 3324-2930): Av. Me. Leônia Milito, 
1175.


