
LISTA DE MATERIAIS/ 2022 

TURMA DE 3 ANOS – MATERNAL III 
 

Materiais que deverão ser entregues no 1º dia de aula 
 
UMA CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA TAMANHO P NA COR VERMELHA 
(15 CM DE ALTURA; 24 CM DE LARGURA; 33 CM DE COMPRIMENTO, COM O 
NOME DA CRIANÇA, contendo os  seguintes materiais: 
 

• 01 pacote de chamex  colorido amarelo (100 folhas) 
• 01 pacote de criative paper cores vibrantes 
• 01 pasta preta com 60 plásticos 
• 01 caderno de desenho grande (capa dura) 
• 04 caixas de massinha 
• 01 caixa de tinta guache (6 cores) 
• 01 pincel para pintura nº 18 
• 50 Palitos de picolé verde e 50 vermelho 
• 1 pacote de prendedor de roupa de madeira 

Os materiais relacionados abaixo são de uso pessoal, permanecerão com o aluno 
diariamente na mochila, portanto deverão ser marcados com o nome da criança.  
 

• 01 saco plástico para guardar roupa suja; 
• 01 troca de roupa; 
• 01 copo ou garrafinha para água, personalizado com o nome da criança 
• 01 toalha de mão personalizada com o nome da criança 
• 01 estojo com lápis de cor (jumbo), 1 lápis de escrever (jumbo), 1 borracha , 1 pincel 

atômico vermelho, 1 pincel atômico azul (todos com nome). 
 
LIVRO DIDÁTICO  

Material apostilado –sistema Positivo de Ensino (loja virtual) 
 

LIVROS DE LITERATURA 

-O jogo do vai e vem 

Autora: Flavia Muniz 

Editora: FTD 

 

 

 

Meu álbum de clássicos para colorir 

Os três porquinhos 

Editora: Todo Livro 

 

 

 



                                      LISTA DE MATERIAIS/ 2022 

TURMA DE 4 ANOS – 1º PERÍODO 

 

Materiais que deverão ser entregues no 1º dia de aula 
UMA CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA TAMANHO P NA COR AZUL (15 CM DE 
ALTURA; 24 CM DE LARGURA; 33 CM DE COMPRIMENTO, COM O NOME DA 
CRIANÇA, contendo os   seguintes materiais: 
 
 

• 01 pacote de chamex (500 folhas) 
• 01 pacote de criative paper cores vibrantes 
• 01 pasta preta com 60 plásticos 
• 01 caderno de desenho (grande)  de capa dura 
• 01 caderno (grande) brochurão de capa dura 
• 04 caixas de massinha 
• 01 caixa de tinta guache (6 cores) 
• 01 pincel para pintura nº 16 
• 50 palitos de picolé amarelo e 50 azul 

Os materiais relacionados são de uso pessoal, permanecerão com o aluno diariamente na 
mochila, portanto deverão ser marcados com o nome da criança.  
 

• 01 copo ou garrafinha para água, personalizado com o nome da criança 
• 01 toalha de mão personalizada com o nome da criança 
• 01 Estojo completo ( lápis de cor, lápis de escrever, borracha, canetinhas hidrocor e cola 

que deverá ficar na mochila do aluno  

LIVRO DIDÁTICO  

Material apostilado –sistema  Positivo de Ensino (Loja Virtual) 
 

LIVROS DE LITERATURA 

O jogo do puxa-puxa 

Autora: Flavia Muniz 

Editora: FTD 

 

-Meu álbum de clássicos para colorir 

Chapeuzinho vermelho 

Editora: Todo Livro 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE MATERIAIS/ 2022 

 TURMA DE 5 ANOS – 2º PERÍODO 
Materiais que deverão ser entregues no 1º dia de aula 
 
UMA CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA TAMANHO P NA COR VERDE (15 CM 
DE ALTURA ; 24 CM DE LARGURA; 33 CM DE COMPRIMENTO, COM O NOME DA 
CRIANÇA, contendo os  seguintes materiais: 
 
 

• 01 pacote de chamex  (500 folhas) 
• 01 pacote de criative paper 
• 01 caderno espiral (grande) 96 folhas de capa dura 
• 01 caderno de desenho (grande)  de capa dura 
• 01 pasta preta com 60 plásticos 
• 04 caixas de massinha 
• 01 caixa de tinta guache (6 cores) 
• 01 pincel para pintura nº 14 
• 50 palitos de picolé de qualquer cor 

Os materiais relacionados são de uso pessoal, permanecerão com o aluno diariamente na 
mochila, portanto deverão ser marcados com o nome da criança 
 

• 01 copo ou garrafinha para água, personalizado com o nome da criança 
• 01 toalha de mão personalizada com o nome da criança 
• 01 Estojo contendo  lápis de cor, lápis de escrever, cola, tesoura sem ponta, canetinhas 

hidrocor e tesoura sem ponta. 
• 01 régua de 30cm (resistente) 

LIVROS DIDÁTICOS  

Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino  (adquiridos na loja virtual) 
 

LIVROS DE LITERATURA 

 

- O jogo do pega-pega                                        -Joaninha Joaninha 

Autora: Flavia Muniz                             Autor: Marcelo Manhães 

Editora: FTD      

                                                                                                

 

- Meu álbum de clássicos para colorir 

João e Maria 

Editora: Todo Livro 

 

 



 

LISTA DE MATERIAIS/ 2022 

1º ANO – Ensino Fundamental I 
 

Materiais que deverão ser entregues no 1º dia de aula 
UMA CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA TAMANHO P NA COR AMARELA (15 CM 
DE ALTURA; 24 CM DE LARGURA; 33 CM DE COMPRIMENTO, COM O NOME DA 
CRIANÇA, contendo os  seguintes materiais:  
 
 

• 01 pacote de chamex (500 folhas) 
• 01 pacote de criative paper 
• 01 pasta preta com 60 plásticos 
• 01 pasta de grampo de trilho (transparente) 
• 01 massinha de E.V.A 
• 01 caixa de massinha 
• 01 caixa de tinta guache (6 cores) 
• 01 pincel para pintura nº 10 

Os materiais relacionados são de uso pessoal, permanecerão com o aluno diariamente na 
mochila, portanto deverão ser marcados com o nome da criança 
 

• 01 caderno de caligrafia universitário capa dura 96 folhas 
pautadas espiral 

• caderno espiral grande (96 folhas) para Espanhol e inglês 
• 01 caderno de desenho 

• 01 copo ou garrafinha personalizada com o nome da criança 
• 01 toalha de mão personalizada com o nome da criança 
• 01 Estojo contendo lápis de cor, lápis de escrever, borracha, 

canetinhas hidrocor, cola, apontador e  tesoura sem ponta 
• 01 régua de 30cm (resistente) 

 

MATERIAL DIDÁTICO E LITERÁRIO 
 
• Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino (loja virtual)  
• Apostila de espanhol (pagamento no colégio até 10/01/2022) – R$ 20,00 
• 4 livros de literatura sendo um por bimestre (pagamento no colégio até 10/01/2022) – R$ 175,00 

 
Todo os materiais deverão ser etiquetados com o nome completo do aluno. 

NÃO É PERMITIDO O USO DE FICHÁRIO. 
 

 

 

 



                                      LISTA DE MATERIAIS/ 2022 
2º ANO – Ensino Fundamental I 

 

 
Materiais que deverão ser entregues no 1º dia de aula 
 

• 01 pacote de chamex  (500 folhas) 
• 01 pacote de criative paper cores vibrantes 
• 01 pasta de grampo de trilho (transparente) 
• 01 massinha de E.V.A 
• 01 caixa de tinta guache (6 cores) 
• 01 pincel para pintura nº06 

Os materiais relacionados são de uso pessoal, permanecerão com o aluno diariamente na 
mochila, portanto deverão ser marcados com o nome da criança 
       01 copo personalizado com o nome da criança 
       01 toalha de mão personalizada com o nome da criança 
      01 Estojo completo incluindo cola (bastão) e tesoura sem ponta 
      01 régua de 30 cm (resistente) 
      06 cadernos grandes brochurão capa dura ( matemática, ciências, história e geografia, 
inglês, Espanhol, português e literatura) 
      01 cadernos  de desenho – com margem 
      01 dicionário a escolha dos pais (sugestão – dicionário da língua portuguesa – Silveira 
Bueno – editora FTD) 
 

     MATERIAL DIDÁTICO E LITERÁRIO 
 
• Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino (loja virtual)  
• Apostila de espanhol (pagamento no colégio até 10/01/2022) – R$ 20,00 
• 4 livros de literatura sendo um por bimestre (pagamento no colégio até 10/01/2022) – R$ 175,00 

 
Todo os materiais deverão ser etiquetados com o nome completo do aluno. 

NÃO É PERMITIDO O USO DE FICHÁRIO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE MATERIAIS/ 2022   

3º ANO – Ensino Fundamental I 
 

MATERIAL A SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA 
• 01 pacote de chamex 500 folhas 
• 01 pacote de criativo paper cores vibrantes 
• 01 massinha de E.V.A 
• 01 caixa de tinta guache (6 cores) 
• 2 canetas de retroprojetor ( preta e azul) 
• 01 pincel para pintura nº 02 

 

 
MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO E TRAZER CONFORME NECESSIDADE E 
HORÁRIO DE AULA 

01 copo personalizado com o nome do aluno 
01 estojo completo (lápis, borracha, apontador, lápis de cor, cola, tesoura e régua) 
01 caderno espiral grande para: português/literatura e redação 
01 caderno espiral grande para matemática 
01 caderno espiral grande para história e geografia 
01 caderno espiral grande para inglês  
01 caderno espiral grande para ciências 
01 caderno espiral grande para Espanhol 
01 caderno espiral grande de desenho 
01 dicionário de português(sugestão – dicionário da língua portuguesa – Silveira Bueno – editora 
FTD) 
01 dicionário de inglês/português (sugestão – Silveira Bueno – editora FTD) 
 

MATERIAL DIDÁTICO E LITERÁRIO 
 
• Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino (loja virtual)  
• Apostila de espanhol (pagamento no colégio até 10/01/2022) – R$ 20,00 
• 4 livros de literatura sendo um por bimestre (pagamento no colégio até 10/01/2022) – R$ 175,00 

 
Todo os materiais deverão ser etiquetados com o nome completo do aluno. 

NÃO É PERMITIDO O USO DE FICHÁRIO. 
 

 

 

 

 

 

 



                                          LISTA DE MATERIAIS/ 2022 

4º ANO – Ensino Fundamental I 
 

MATERIAL A SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA 
 
01 pacote de chamex 500 folhas 
01 pacote de criative paper – cores vibrantes  
01 massinha de E.V.A 
01 caixa de tinta guache (6 cores) 
2 canetas de retroprojetor ( vermelha e verde) 
 
 
MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO E TRAZER CONFORME NECESSIDADE E 
HORÁRIO DE AULA 

01 copo ou garrafinha personalizado com  o nome do aluno 
01 pasta de arquivo com elástico 
01 estojo completo (lápis, borracha, lápis de cor, apontador, cola, tesoura sem ponta e régua) 
01 caderno espiral grande para: português 
01 caderno espiral grande para matemática 
01 caderno espiral grande para literatura , redação e filosofia  
01 caderno espiral grande para história e geografia 
01 caderno espiral grande para inglês 
01 caderno espiral grande para ciências 
01 caderno espiral grande para Espanhol 
01 caderno espiral grande para desenho 
01 dicionário de português(sugestão – dicionário da língua portuguesa – Silveira Bueno – editora 
FTD) 
01 dicionário de inglês/português (sugestão – Silveira Bueno – editora FTD) 
 

MATERIAL DIDÁTICO E LITERÁRIO 
 
• Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino (loja virtual)  
• Apostila de espanhol (pagamento no colégio até 10/01/2022) – R$ 20,00 
• 4 livros de literatura sendo um por bimestre (pagamento no colégio até 10/01/2022) – R$ 175,00 

 
Todo os materiais deverão ser etiquetados com o nome completo do aluno. 

NÃO É PERMITIDO O USO DE FICHÁRIO. 
 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE MATERIAIS/ 2022 

5º ANO – Ensino Fundamental I 
 

MATERIAL A SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA 
 
01 pacote de chamex 500 folhas 
01 pacote de criative paper 
01 caixa de tinta guache (6 cores) 
02 canetas de retroprojetor (preta e azul) 
01 gibi da turma da Mônica em Inglês 

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO E TRAZER CONFORME NECESSIDADE E 
HORÁRIO DE AULA 

01 copo ou garrafinha personalizado com o nome do aluno 
01 estojo completo (lápis, borracha, apontador, lápis de cor, cola, tesoura sem ponta e régua 
01 transferidor 
01 caderno espiral para português 
01 caderno espiral para matemática 
01 caderno espiral para literatura, redação e filosofia 
01 caderno espiral história e geografia 
01 caderno espiral língua estrangeira (inglês) e língua estrangeira (espanhol) 
01 caderno espiral para ciências 
01 caderno de desenho 
01 caderno quadriculado 
01 calculadora 
01 lápis 6B para desenho 
01 dicionário de língua portuguesa- (sugestão Silveira Bueno- FTD) 
01 dicionário de Inglês/português- (sugestão Silveira Bueno FTD) 
01 dicionário de Espanhol/ português- (sugestão Ballestero-Alvarez – FTD) 
 
MATERIAIS QUE O ALUNO DEVE TER EM CASA PARA PESQUISAS E ATIVIDADES 
EXTRAS 
 
01 gramática atualizada (sugestão Paschoalin e Spadoto – Gramática teoria e atividade BNCC- 
Edição 2021 – FTD) 
01 atlas geográfico atualizado (Sugestão Gisele Girard, Jussara Vaz- FTD) 
 
MATERIAL DIDÁTICO E LITERÁRIO 
 
• Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino (loja virtual)  
• Apostila de espanhol (pagamento no colégio até 10/01/2022) – R$ 20,00 
• 4 livros de literatura sendo um por bimestre (pagamento no colégio até 10/01/2022) – R$ 175,00 

 
Todo os materiais deverão ser etiquetados com o nome completo do aluno. 

NÃO É PERMITIDO O USO DE FICHÁRIO. 
 

 

 

 



LISTA DE MATERIAIS/ 2022 

6º ANO – Ensino Fundamental II 
 

MATERIAL A SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA 
 

01 pacote de chamex 500 folhas 
01 pacote de papel canson 
02 pinceis atômico (preto e azul) 
01 gibi da turma da Mônica em Inglês 
   

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO E TRAZER CONFORME NECESSIDADE E 
HORÁRIO DE AULA 

01 copo ou garrafa personalizado com  o nome do aluno 
01 estojo completo (lápis, borracha, apontador, lápis de cor,  cola, tesoura sem ponta e régua) 
01 transferidor  
01 pasta com grampo de triplo 
01 caderno espiral grande  para: português/literatura e redação para dividir 
01 caderno espiral grande  para matemática 
01 caderno espiral para história 
01 caderno espiral para geografia 
01 caderno espiral para línguas estrangeiras – Inglês e Espanhol 
01 caderno para filosofia 
01 caderno espiral para ciências 
01 caderno quadriculado 
01 caderno para o projeto TALES 
01 lápis 6B para desenho 
01 dicionário de língua portuguesa- (sugestão Silveira Bueno- FTD) 
01 dicionário de Inglês/português- (sugestão Silveira Bueno FTD) 
01 dicionário de Espanhol/ português- (sugestão Ballestero-Alvarez – FTD) 
 
MATERIAIS QUE O ALUNO DEVE TER EM CASA PARA PESQUISAS E ATIVIDADES 
EXTRAS 

01 gramática atualizada (sugestão Paschoalin e Spadoto – Gramática teoria e atividade BNCC- 
Edição 2021– FTD) 
01 atlas geográfico atualizado(Sugestão Gisele Girard, Jussara Vaz- FTD) 
 
MATERIAL DIDÁTICO 
• Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino (loja virtual) 

 

LIVROS LITERÁRIOS 

1º Bimestre - O Pequeno Príncipe – Antoine De Saint-Exupéry - FTD 
2º Bimestre - Sangue de Dragão: Palco De Paixões – Flávia Savary - FTD 
3º Bimestre - No Tempo dos Dinossauros - Álvaro Cardoso Gomes – FTD 
4º Bimestre - Sherlock Homes – Casos Extraordinários - Sir Arthur Conan Doyle – FTD 
 

Todo os materiais deverão ser etiquetados com o nome completo do aluno. 
NÃO É PERMITIDO O USO DE FICHÁRIO. 



LISTA DE MATERIAIS/ 2022 

7º ANO – Ensino Fundamental II 
 

MATERIAL A SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA 
 

01 pacote de chamex 500 folhas 
01 pacote de papel canson 
02 pinceis atômicos (vermelho e verde) 
  

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO E TRAZER CONFORME NECESSIDADE E 
HORÁRIO DE AULA 

01 copo ou garrafa personalizado com  o nome do aluno 
01 estojo completo (lápis, borracha, apontador, lápis de cor, cola, tesoura e régua. 
01 transferidor, 01 compasso  
01 pasta  com grampo de trilho 
01 caderno espiral para português, literatura e redação 
01 caderno espiral para matemática 
01 caderno espiral para história 
01 caderno espiral para geografia 
01 caderno espiral para língua  inglesa 
01 caderno espiral para língua  espanhola 
01 caderno para filosofia  
01 caderno espiral para ciências 
01 caderno para o projeto CRAS 
01 lápis 6B para desenho 
01 dicionário de língua portuguesa- (sugestão Silveira Bueno- FTD) 
01 dicionário de Inglês/português- (sugestão Silveira Bueno FTD) 
01 dicionário de Espanhol/ português- (sugestão Ballestero-Alvarez – FTD) 
 
MATERIAIS QUE O ALUNO DEVE TER EM CASA PARA PESQUISAS E ATIVIDADES 
EXTRAS 

01 gramática atualizada (sugestão Paschoalin e Spadoto – Gramática teoria e atividade BNCC- 
Edição 2021– FTD) 

01 atlas geográfico atualizado (Sugestão Gisele Girard, Jussara Vaz- FTD) 
 
MATERIAL DIDÁTICO 
• Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino (loja virtual) 
 
LIVROS LITERÁRIOS 
 
1º Bimestre - Detetive Siqueira em: A associação de enigmas Sphinx - Dionisio Jacob – FTD 
2º Bimestre - Cordel adolescente, ó xente! – Sylvia Orthof – FTD 
3º Bimestre - A comédia dos erros – William Shakespeare - FTD 
4º Bimestre - O manual da delicadeza de A a Z – Roseana Murray - FTD 
 

Todo os materiais deverão ser etiquetados com o nome completo do aluno. 
NÃO É PERMITIDO O USO DE FICHÁRIO. 

 

 



LISTA DE MATERIAIS/ 2022 

8º ANO – Ensino Fundamental II 
  

          MATERIAL A SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA 
 

01 pacote de chamex 500 folhas 
01 pacote de papel canson 
02 pincéis atômico (preto e azul) 
 
MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO E TRAZER CONFORME NECESSIDADE E 
HORÁRIO DE AULA 

01 copo ou garrafa personalizado com o nome do aluno 
01 estojo completo (lápis, borracha, apontador, lápis de cor, cola, tesoura sem ponta e régua 
01 transferidor 
01 compasso  
01 pasta com grampo de trilho 
01 caderno espiral para português, literatura e redação 
01 caderno espiral para matemática 
01 caderno espiral para história 
01 caderno espiral para geografia 
01 caderno espiral para línguas estrangeiras – Inglês e Espanhol 
01 caderno para filosofia 
01 caderno espiral para ciências 
01 caderno para o projeto CRAS 
01 lápis 6B para desenho 
01 dicionário de língua portuguesa- (sugestão Silveira Bueno- FTD) 
01 dicionário de Inglês/português- (sugestão Silveira Bueno FTD) 
01 dicionário de Espanhol/ português- (sugestão Ballestero-Alvarez – FTD) 
 
MATERIAIS QUE O ALUNO DEVE TER EM CASA PARA PESQUISAS E ATIVIDADES 
EXTRAS 

01 gramática atualizada (sugestão Paschoalin e Spadoto – Gramática teoria e atividade BNCC- 
Edição 2021– FTD) 

01 atlas geográfico atualizado(Sugestão Gisele Girard, Jussara Vaz- FTD) 
 
MATERIAL DIDÁTICO 
• Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino (loja virtual) 
 
LIVROS LITERÁRIOS 
 
1º Bimestre - Os criminosos vieram para o chá – Stella Carr - FTD 
2º Bimestre - A menina que conheceu Mário de Andrade – Álvaro Cardoso Gomes - FTD 
3º Bimestre - Os miseráveis – Victor Hugo - FTD 
4º Bimestre - Vendo poesias – Leo Cunha – FTD 
 

Todo os materiais deverão ser etiquetados com o nome completo do aluno. 
NÃO É PERMITIDO O USO DE FICHÁRIO. 

  

 



LISTA DE MATERIAIS/ 2022 

9º ANO – Ensino Fundamental II 
 

          MATERIAL A SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA 
 

01 pacote de chamex 500 folhas 
01 pacote de papel canson A3 
02 pincéis atômico (vermelho e verde) 
 
MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO E TRAZER CONFORME NECESSIDADE E 
HORÁRIO DE AULA 

01 copo ou garrafa personalizado com  o nome do aluno 
01 estojo completo (lápis, borracha, apontador, lápis de cor, cola, tesoura sem ponta e régua) 
01 transferidor 
01 compasso  
01 pasta com grampo de trilho 
01 caderno espiral para: português, literatura e redação 
01 caderno espiral para matemática 
01 caderno espiral para história 
01 caderno espiral para geografia 
01 caderno espiral para línguas estrangeiras – Inglês e Espanhol 
01 caderno para filosofia 
01 caderno espiral para ciências 
01 caderno para o projeto CRAS 
01 lápis 6B para desenho 
01 dicionário de língua portuguesa - (sugestão Silveira Bueno- FTD) 
01 dicionário de Inglês/português - (sugestão Silveira Bueno FTD) 
01 dicionário de Espanhol/ português - (sugestão Ballestero-Alvarez – FTD) 
 
MATERIAIS QUE O ALUNO DEVE TER EM CASA PARA PESQUISAS E ATIVIDADES 
EXTRAS 

01 gramática atualizada (sugestão Paschoalin e Spadoto – Gramática teoria e atividade BNCC- 
Edição 2021 – FTD) 

01 atlas geográfico atualizado (Sugestão Gisele Girard, Jussara Vaz- FTD) 
 
MATERIAL DIDÁTICO 
• Material apostilado do Sistema Positivo de Ensino (loja virtual) 
 
LIVROS LITERÁRIOS 
 
1º Bimestre - O assassinato do conto policial – Paulo Rangel - FTD 
2º Bimestre - Uma garrafa no mar – Isabel Vieira - FTD 
3º Bimestre - Procura-se em coração – Lucia Seixas - FTD 
4º Bimestre - Vinte mil léguas submarinas – Júlio Verne – FTD 
 

Todo os materiais deverão ser etiquetados com o nome completo do aluno. 
NÃO É PERMITIDO O USO DE FICHÁRIO. 

  


