
 

         

 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES: 
 

✓ Os materiais do ano de 2021 que foram devolvidos e/ou estiverem em bom estado podem ser reutilizados 
em 2022; 
 

✓ A agenda escolar é para organização e autonomia dos alunos, além da anotação das tarefas de casa, por 
isso torna-se indispensável; 

 
✓ O uniforme escolar é obrigatório e o uso do tênis garante mais segurança aos alunos; 

 
✓ Todo o material é de uso individual e, por isso, é muito importante que todos os itens estejam identificados 

com o nome do aluno (a); 
 

✓ Receberemos somente a lista completa. Materiais incompletos e sem nome não serão aceitos; 
 

✓ Caso haja necessidade de algum item específico ou material de reposição (lápis e cola, por exemplo), o 
mesmo será solicitado durante o ano; 

 

✓ Em cada data especial (Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Pais e Dia das Crianças), será cobrada uma taxa 
para a compra referente às lembranças. 
 

 
 

EXAME MÉDICO 
 

É uma condição para participar das aulas de Educação Física e demais atividades esportivas a apresentação de 

exame médico específico no primeiro dia de aula, com data não superior a 30 (trinta) dias, expedido pelos médicos 

da família, que declare o estudante apto a praticar atividade física, de acordo com o art. 4 da Lei Nº 2.185, de 30/12/98, 

publicado no DODF. 

 
 

MATERIAIS QUE PERMANECERÃO EM SALA/MOCHILA: 

01 estojo grande 

01 pasta com elástico 30 mm formato ofício 

02 tubos de cola bastão grande 

01 tubo de cola branca 90g 

01 tesoura sem ponta (Sugestão: Mundial ou Tramontina) 

01 caixa de lápis com 12 cores  

01 estojo de canetas hidrocor ponta fina com 12 cores 

02 borracha macia 

01 apontador com depósito 

04 lápis pretos nº 2 

01 caneta esferográfica preta 
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01 pincel marca texto amarelo 

01 régua 30 cm transparente 

04 cadernos - universitário, brochura, pautado, 96 folhas, capa lisa, dura, 200 mm x 275 mm 

01 caderno - universitário, brochura, pautado, 96 folhas, capa lisa, dura, 200 mm x 275 mm – para Líder em Mim 

(Alunos antigos devem utilizar o caderno do ano anterior.) 

01 garrafinha para água (Squeeze) 

01 agenda escolar (uso obrigatório) tamanho MÉDIO 140 x 210mm, contendo uma página por dia 

01 calculadora simples com números grandes 

01 kit de material dourado individual em madeira 

01 caneta retroprojetor preta 

01 bloco de monobloco (pautado) 

20 sacos plásticos A4 com 4 furos 

01 pasta plástica A4 com ferragem cor VERDE 

01 Atlas Geográfico Escolar / Sugestão: Atlas Geográfico Escolar de Carlos Henrique Vespúcio – Cereja Editora 

(ISBN: 8555431166)  

01 Dicionário Escolar de Língua Portuguesa / Sugestão: Michaelis Dicionário Escolar Língua Portuguesa –   

Editora: Melhoramentos (ISBN: 8506078466) 

 
 

MATERIAIS ESPECÍFICOS DE ARTES: 
 

01 estojo aquarelável com 12 pastilhas 

01 pincel chato nº 08 

01 pincel redondo nº 02 

04 cartolinas (2 branca e 2 coloridas) 

02 blocos de Papel Canson A4 branco 

01 bloco de Papel Canson A3 branco 

01 Kit Leoni papéis escolares A4 NR2 – pacote com 62 folhas – Leoni 

01 caderno de desenho com capa dura 96 folhas, 275 mm x 200  mm  

02 folhas de EVA (cores variadas) 

03 folhas de papel Kraft 

02 folhas de papel crepom (cores variadas) 

05 m de TNT (branco) 

01 fita dupla face larga 

01 fita crepe larga 

03 potes de tinta guache de 250ml cada (cores variadas) 

01 camisetão ou avental para as aulas de Arte 

02 retalhos de tecido estampado com dimensões 30cm x 30cm  

01 metro papel contact transparente 

01 fita durex largo transparente 

 

 



 

LIVROS PARADIDÁTICOS DE LEITURA OBRIGATÓRIA: 
 

1º bimestre: MITOS GREGOS - O VOO DE ÍCARO E OUTRAS LENDAS – Autor: Márcia Willians – Ática 

Editora (ISBN: 8508098231) 

2º bimestre: AS DESCOBERTAS DE PAULINHO NA METRÓPOLE - Marina Franco (Autor), Marcelo 

D´Salete (Ilustrador) – Editora DCL. (ISBN: 8573388541) 

3º bimestre: HISTÓRIAS AFRICANAS PARA CONTAR E RECONTAR – Autor: Rogério Andrade Barbosa – 

Editora (ISBN: 8510041751) 

4º bimestre: OS PROBLEMAS DA FAMÍLIA GORGONZOLA– Autor: Eva Turnari – Editora Moderna (ISBN: 

8516092740) 

MATERIAL ESPECÍFICO DE INGLÊS: 

 
01 caderno - universitário, brochura, pautado, 96 folhas (capa lisa, dura, 200 mm x 275 mm). Pode ser do ano 

anterior. 

GUESS WHAT! 4 SUDENT'S BOOK AMERICAN (ISBN 9781107556959) 

GUESS WHAT! 4 WORKBOOK WITH ONLINE RESOURCES AMERICAN (ISBN 9781107556966) 

LATE FOR SCHOOL (ISBN 9781107576797) 

THE WEATHER TODAY - RED BAND (ISBN 9781107576766) 

 

 

FEIRA CULTURAL 

 

Os materiais a serem usados nas instalações da Feira Cultural serão solicitados posteriormente, através de uma 

lista complementar, assim que definirmos os temas e iniciarmos as produções equivalentes em cada série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSSA PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS: 

 
HORÁRIO: 19h30 
 

 
Ensino Fundamental 1 – dia 27/01/22 
 VOLTA ÀS AULAS  

31/01/2022 

 

 

PLANTÃO DE VENDAS DE LIVROS DE 

INGLÊS E PARADIDÁTICOS: 

 
DIAS: 26 e 27/01 
HORÁRIO: das 16h00 às 21h00 
 
DIA: 30/01 
HORÁRIO: das 9h00 às 17h00 
 

 

Ou direto via WhatsApp: 11 99109-9279 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Marina+Franco&text=Marina+Franco&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Marcelo+D%C2%B4Salete&text=Marcelo+D%C2%B4Salete&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Marcelo+D%C2%B4Salete&text=Marcelo+D%C2%B4Salete&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks

