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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;
• 2 cadernos (brochurão - 48 folhas), capa dura, cor AZUL;
• 1 caderno (brochurão - 96 folhas), capa dura, cor AZUL;
• 2 cadernos (brochurão - 48 folhas), aritmética (0,7 cm x 0,7 cm), capa dura, cor AZUL;
• 1 caderno de caligrafia (brochurão - 48 folhas), capa dura;
• 1 caderno cartografia (80 ou 96 folhas), capa dura;
• Estojo com lápis grafite, apontador, borracha, caneta esferográfica (azul, preta e verme-
lha), caneta marca-texto amarela ou verde; cola em bastão e cola branca 90g; 
• 1 régua de 30 cm;
• Folhas para fichário (50 folhas pautadas);
• 1 calculadora de bolso;
• 1 pasta catálogo com 25 plásticos (Prod.Texto); 
• 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 neces-
sária 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 comunicados a cada 
bimestre.

• Primeiro Bimestre:
1. “Fábulas Fantásticas”, de Elenice Machado de Almeida. SESI – SP Editora.
• Segundo Bimestre:
1. “João Bocó e o Ganso de Ouro”, de Arievaldo Viana. Série/Coleção: Era uma vez em 
cordel. Editora Globo S.A.
2. “Minha avó tecia o mundo”, de Plabo Morenno. Editora Physalis.
• Terceiro Bimestre:
1. “Bernardo e a Princesa de Cristal”, de Flávia Reis. Callis Editora Ltda.
• Quarto Bimestre:
1. “Viagem ao centro da Terra”, de Júlio Verne. Editora Todolivro Distribuidora Ltda.

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


