
 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (MANTER NA MOCHILA) 

01-Caderno de desenho tam. A4 (sem folha de seda); 
07-Cadernos tipo brochurão com pauta numerada     1    2    3       
96 folhas Evitar caderno de capa dura; 
01-Caderno brochurão com pauta numerada 60fls; 
01-Apontador com depósito; 
01-Régua 30 cm (evitar régua de metal ou maleável); 
01-Borracha macia; 
04-Lápis pretos Nº2 - apontados diariamente; (não será 
permitido o uso da lapiseira); 
01-Caixa de lápis de cor com 12 cores; 
01-Estojo de tecido ou emborrachado; 

01-Vidro de cola branca - 90 gramas; 
01-Garrafinha para água; 
01-Tesourinha com ponta arredondada - gravada com o nome 
do (a) aluno (a); 
01-Pasta catálogo preta com 50 plásticos; 
01-Conjunto de hidrocor com 12 cores; 
01-Caixa de giz de cera (grosso); 
01-Avental 
Obs.: Manter o estojo completo até o final do ano. 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Deverá ser entregue para a professora nos primeiros dias de aula) 

01-Revista para recorte (Pais e filhos, casa e jardim, crescer...); 
03-Gibis turma da Mônica ou tio patinhas; 
50 cm de tecido Americano Cru; 
01-Pincel (trincha 815) nº 0, nº4 ou nº 10; 
01-Tinta de tecido 30 ml;  
01-Pote de tinta guache – 15 ml; 
01-Caixa de material dourado; 

01-Rolo de durex colorido 
01-Pacote de lumicolor; 
01-Jogo pedagógico/alfabetização; 
02-Folhas de EVA comum; 
01-Folha de EVA com glitter; 
02-Papel crepom; 
01-Crachá com jacaré. 

LIVROS ADOTADOS 
PORTUGUES:  Livro: Coleção Aprender Juntos BNCC Edição 2018      Editora: SM     ISBN: 9788541818810 
MATEMÁTICA:  Livro: Coleção Aprender Juntos BNCC Edição 2018      Editora: SM     ISBN: 9788541818919 
CIÊNCIAS:  Livro: Coleção Aprender Juntos BNCC Edição 2018      Editora: SM     ISBN: 9788541819114 
GEOGRAFIA:  Livro: Coleção Aprender Juntos BNCC Edição 2018      Editora: SM     ISBN: 9788541819312 
HISTÓRIA: Livro: Coleção Aprender Juntos BNCC Edição 2018      Editora: SM     ISBN: 9788541819213 
ED. RELIGIOSA: Livro: Coleção Semear Juntos Edição 2017       Editora: SM     ISBN: 9788541818186 
INGLÊS  Livro: SELFIE CLUB 2  Autores:  Angela Llanas e Libby Williams        Editora: Macmillan 
 
OBSERVAÇÕES: 

 Todo material INDIVIDUAL e uniforme devem ser identificados (nome, série e turma), para fácil localização, em caso de extravio.  
 Livros e cadernos devem ser marcados com o nome do Colégio, do(a) aluno(a) (completo), matéria, série e encapado com 

plástico incolor para a sua adequada conservação. 
 É proibido fazer uso de corretivo, fichário, lapiseira e caneta.   
 Não será permitido uso de caderno espiral e também sem a numeração. 
 A agenda do Colégio deverá estar diariamente na mochila (as páginas não podem, ser arrancadas, nem a capa alterada) 
 Livros de literatura serão pedidos ao longo do ano. 
 Reservar, em casa, mais cadernos para reposição.  

No primeiro dia de aula dia (04/02/2020) trazer, na mochila os cadernos de português e matemática, bloco de caligrafia e 
estojo. Os livros serão solicitados, posteriormente, pela professora. 

Voucher para compra dos livros no site www.smdireto.com.br    46912F16 


