Centro de Aprendizagem Pequeno Estudante Semente do Amanhã LTDA.CNPJ: 035874040001-11Rua: Padre Zeferino.1145
Bairro Fabrício/ Cep: 38065-100 - Uberaba – MG. Email. colegiofas@colegiofas.com.br

LISTA DE MATERIAIS/ 2021
TURMA DE 3 ANOS – MATERNAL III – Educação Infantil

Materiais que deverão ser entregues no 1º dia de aula
●
●
●
●

01 pacote de chamequinho branco (100 folhas)
01 pasta preta com 60 plásticos
01 pastas de grampo de trilho (transparente)
02 caixas de massinha

Os materiais relacionados 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 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 (todos com
nome).
● 01 Agenda fornecida pela escola
LIVRO DIDÁTICO
● Material apostilado –sistema Positivo de Ensino (loja virtual)
site: https://lojanaescola.com.br/colegiofas
● Revista interativa adquirida na escola – R$ 15,00 até 10/01/2021

Centro de Aprendizagem Pequeno Estudante Semente do Amanhã LTDA.CNPJ: 035874040001-11Rua: Padre Zeferino.1145
Bairro Fabrício/ Cep: 38065-100 - Uberaba – MG. Email. colegiofas@colegiofas.com.br

LISTA DE MATERIAIS/ 2021
TURMA DE 4 ANOS – 1º PERÍODO – Educação Infantil

Materiais que deverão ser entregues no 1º dia de aula
●
●
●
●
●
●

01 pacote de chamequinho branco (100 folhas)
01 pasta preta com 60 plásticos
02 pastas de grampo de trilho (transparente)
02 caixas de massinha
01 caderno (grande) brochurão de capa duro
01 caderno de desenho (grande)

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 personalizado com o nome da criança
01 toalha de mão personalizada com o nome da criança
01 Estojo completo incluindo cola que deverá ficar na mochila do aluno (SEM TESOURA)
01 Agenda fornecida pela escola

LIVRO DIDÁTICO
● Material apostilado –sistema Positivo de Ensino (loja virtual)
site: https://lojanaescola.com.br/colegiofas
● Revista interativa adquirida na escola – R$ 15,00 até 10/01/2021

Centro de Aprendizagem Pequeno Estudante Semente do Amanhã LTDA.CNPJ: 035874040001-11Rua: Padre Zeferino.1145
Bairro Fabrício/ Cep: 38065-100 - Uberaba – MG. Email. colegiofas@colegiofas.com.br

LISTA DE MATERIAIS/ 2021
TURMA DE 5 ANOS – 2º PERÍODO – Educação Infantil

Materiais que deverão ser entregues no 1º dia de aula
●
●
●
●
●
●

01 pacote de chamequinho branco (100 folhas)
01 caderno espiral grande 96 folhas – capa dura e sem ter as folhas picotadas
01 caderno de desenho (grande)
01 pasta preta com 60 plásticos
01 pasta de grampo de trilho (transparente)
02 caixa de massinha

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 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 Agenda fornecida pela escola
01 régua de 30cm (resistente)

LIVRO DIDÁTICO
● Material apostilado –sistema Positivo de Ensino (loja virtual)
site: https://lojanaescola.com.br/colegiofas
● Revista interativa adquirida na escola – R$ 15,00 até 10/01/2021

Centro de Aprendizagem Pequeno Estudante Semente do Amanhã LTDA.CNPJ: 035874040001-11Rua: Padre Zeferino.1145

Bairro Fabrício/ Cep: 38065-100 - Uberaba – MG. Email. colegiofas@colegiofas.com.br

LISTA DE MATERIAIS/ 2021
TURMA DE 6 ANOS – 1º ANO / Ensino Fundamental I

Materiais que deverão ser entregues no 1º dia de aula
●
●
●
●
●

01 pacote de chamequinho branco (100 folhas)
01 pasta preta com 60 plásticos
01 pasta de grampo de trilho (transparente)
01 massinha de E.V.A
01 caixa de massinha

01 caderno espiral grande 96 folhas – capa dura e sem ter as folhas picotadas
01 caderno espiral grande (96 folhas) para Espanhol e inglês
01 caderno de desenho (grande)
01 copo ou garrafinha personalizada 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 Agenda fornecida pela escola
01 régua de 30cm (resistente)
LIVROS DIDÁTICOS E LITERÁRIOS
● Material apostilado –sistema Positivo de Ensino (loja virtual)
site: https://lojanaescola.com.br/colegiofas
● 4 livros de literatura sendo um por bimestre (adquiridos no colégio até 10/01/ 2021).
R$160,00
● Apostila de espanhol (adquirida no colégio até 10/01/2021) – R$15,00
OBS: No decorrer do ano será trabalhado outras obras literárias e paradidáticos em forma de
rodízio, sendo estas oferecidas pela escola,

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

Centro de Aprendizagem Pequeno Estudante Semente do Amanhã LTDA.CNPJ: 035874040001-11Rua: Padre Zeferino.1145
Bairro Fabrício/ Cep: 38065-100 - Uberaba – MG. Email. colegiofas@colegiofas.com.br

LISTA DE MATERIAIS/ 2021
2º ANO – Ensino Fundamental I
MATERIAIS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES NO 1º DIA DE AULA
●
●
●
●

01 pacote de chamequinho branco (100 folhas)
01 pasta de grampo de trilho (transparente)
01 massinha de E.V.A
Uma caneta de retroprojetor de duas pontas

OS MATERIAIS RELACIONADOS ABAIXO, SÃO DE USO PESSOAL, DEVERÃO
PERMANECER COM O ALUNO DIARIAMENTE NA MOCHILA
01 copo ou garrafinha personalizado com o nome do aluno
01 toalha de mão personalizada com o nome do aluno
01 Estojo completo incluindo cola (bastão) e tesoura sem ponta
01 Agenda fornecida pela escola
01 régua de 30 cm (resistente)
05 cadernos grandes brochurão capa dura ( ciências, história e geografia, inglês, Espanhol,
português e literatura)
01 caderno grande quadriculado capa dura (matemática)
01 caderno de desenho – com margem
01 caderno de caligrafia , capa dura
01 dicionário a escolha dos pais (sugestão – dicionário da língua portuguesa – Silveira Bueno
– editora FTD)
LIVROS DIDÁTICOS E LITERÁRIOS
● Material apostilado –sistema Positivo de Ensino (loja virtual)
site: https://lojanaescola.com.br/colegiofas
● 4 livros de literatura sendo um por bimestre (adquiridos no colégio até 10/01/ 2021).
R$160,00
● Apostila de espanhol (adquirida no colégio até 10/01/2021) – R$15,00
OBS: No decorrer do ano será trabalhado outras obras literárias e paradidáticos em forma de
rodízio, sendo estas oferecidas pela escola,

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

Centro de Aprendizagem Pequeno Estudante Semente do Amanhã LTDA.CNPJ: 035874040001-11Rua: Padre Zeferino.1145
Bairro Fabrício/ Cep: 38065-100 - Uberaba – MG. Email. colegiofas@colegiofas.com.br

LISTA DE MATERIAIS/ 2021
3º ANO – Ensino Fundamental I

MATERIAL A SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA
01 pacote de chamequinho branco (100 folhas)
01 massinha de E.V.A.
01 caneta de retroprojetor com suas pontas
MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO E TRAZER CONFORME NECESSIDADE E
HORÁRIO DE AULA
01 copo ou garrafinha personalizados com o nome do aluno
01 agenda fornecida pela escola
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)
LIVRO DIDÁTICO E LITÉRÁRIO
● Material apostilado –sistema Positivo de Ensino (loja virtual)
site: https://lojanaescola.com.br/colegiofas
● 4 livros de literatura sendo um por bimestre (adquiridos no colégio até 10/01/ 2021).
R$160,00
● Apostila de espanhol (adquirida no colégio até 10/01/2021) – R$15,00
OBS: No decorrer do ano será trabalhado outras obras literárias e paradidáticos em forma de
rodízio, sendo estas oferecidas pela escola,

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

Centro de Aprendizagem Pequeno Estudante Semente do Amanhã LTDA.CNPJ: 035874040001-11Rua: Padre Zeferino.1145
Bairro Fabrício/ Cep: 38065-100 - Uberaba – MG. Email. colegiofas@colegiofas.com.br

LISTA DE MATERIAIS/ 20214º ANO – Ensino Fundamental I

MATERIAL A SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA
01 pacote de chamequinho branco (100 folha
01 massinha de E.V.A
01 Caneta de retroprojetor com duas pontas
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 agenda fornecida pela escola
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)
LIVROS DIDÁTICOS E LITERÁRIOS
● Material apostilado –sistema Positivo de Ensino (loja virtual)
site: https://lojanaescola.com.br/colegiofas
● 4 livros de literatura sendo um por bimestre (adquiridos no colégio até 10/01/ 2021).
R$160,00
● Apostila de espanhol (adquirida no colégio até 10/01/2021) – R$15,00
OBS: No decorrer do ano será trabalhado outras obras literárias e paradidáticos em forma de
rodízio, sendo estas oferecidas pela escola,

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

Centro de Aprendizagem Pequeno Estudante Semente do Amanhã LTDA.CNPJ: 035874040001-11Rua: Padre Zeferino.1145
Bairro Fabrício/ Cep: 38065-100 - Uberaba – MG. Email. colegiofas@colegiofas.com.br

LISTA DE MATERIAIS/ 2021
5º ANO – Ensino Fundamental I
MATERIAL A SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA
01 pacote de chamequinho branco (100 folhas)
01 Caneta de retroprojetor com duas pontas
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 agenda fornecida pela escola
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 para Arte
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
MATERIAIS QUE O ALUNO DEVE TER EM CASA PARA PESQUISAS E ATIVIDADES
EXTRAS
01 gramática atualizada (sugestão Paschoalin e Spadoto – Gramática teoria e atividade – FTD)
01 atlas geográfico atualizado(Sugestão Gisele Girard, Jussara Vaz- FTD)
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)
MATERIAL DIDÁTICO E LITERÁRIO
●

Material apostilado –sistema Positivo de Ensino (loja virtual)
site: https://lojanaescola.com.br/colegiofas

● 4 livros de literatura sendo um por bimestre (adquiridos no colégio até 10/01/ 2021).
R$160,00
● Apostila de espanhol (adquirida no colégio até 10/01/2021) – R$15,00
OBS: No decorrer do ano será trabalhado outras obras literárias e paradidáticos em forma de
rodízio, sendo estas oferecidas pela escola,
Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome completo do aluno.
Centro de Aprendizagem Pequeno Estudante Semente do Amanhã LTDA.CNPJ: 035874040001-11Rua: Padre Zeferino.1145
Bairro Fabrício/ Cep: 38065-100 - Uberaba – MG. Email. 
colegiofas@colegiofas.com.br

LISTA DE MATERIAIS/ 2021

6º ANO – Ensino Fundamental II
MATERIAL A SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA
01 pacote de chamequinho branco (100 folhas)
01 caneta de retroprojetor com duas pontas
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 agenda fornecida pela escola
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
01 caderno espiral grande para matemática
01 caderno espiral para literatura e redação
01 caderno espiral para história
01 caderno espiral para geografia
01 caderno espiral para artes
01 caderno espiral para línguas estrangeiras – Inglês e Espanhol
01 caderno para filosofia
01 caderno espiral para ciências
01 caderno quadriculado
01 lápis 6B para desenho
MATERIAIS QUE O ALUNO DEVE TER EM CASA PARA PESQUISAS E ATIVIDADES
EXTRAS
01 gramática atualizada (sugestão Paschoalin e Spadoto – Gramática teoria e atividade – FTD)
01 atlas geográfico atualizado(Sugestão Gisele Girard, Jussara Vaz- FTD)
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)
MATERIAL DIDÁTICO E LITERÁRIO
● Material apostilado –sistema Positivo de Ensino (loja virtual)
site: https://lojanaescola.com.br/colegiofas
● 4 livros de literatura sendo um por bimestre (adquiridos no colégio até 10/01/ 2021).
R$175,00
OBS: No decorrer do ano será trabalhado outras obras literárias e paradidáticos em forma de
rodízio, sendo estas oferecidas pela escola,
Todo material deverá estar etiquetado com o nome completo do aluno.
NÃO É PERMITIDO O USO DO FICHÁRIO.
Centro de Aprendizagem Pequeno Estudante Semente do Amanhã LTDA.CNPJ: 035874040001-11Rua: Padre
Zeferino.1145 Bairro Fabrício/ Cep: 38065-100 - Uberaba – MG. Email. colegiofas@colegiofas.com.br

LISTA DE MATERIAIS/ 2021

7º ANO – Ensino Fundamental II
MATERIAL A SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA
01 pacote de chamequinho branco (100 folhas)
01 pacote de papel canson
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 agenda fornecida pela escola
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
01 caderno espiral para matemática
01 caderno espiral para literatura e redação
01 caderno espiral para história
01 caderno espiral para geografia
01 caderno espiral para Arte
01 caderno espiral para língua inglesa
01 caderno espiral para língua espanhola
01 caderno para filosofia
01 caderno espiral para ciências
01 lapis 6B para desenho
MATERIAIS QUE O ALUNO DEVE TER EM CASA PARA PESQUISAS E ATIVIDADES
EXTRAS
01 gramática atualizada (sugestão Paschoalin e Spadoto – Gramtica teoria e atividade – FTD)
01 atlas geográfico atualizado(Sugestão Gisele Girard, Jussara Vaz- FTD)
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)
MATERIAL DIDÁTICO E LITERÁRIO
● Material apostilado –sistema Positivo de Ensino (loja virtual)
site: https://lojanaescola.com.br/colegiofas
● 4 livros de literatura sendo um por bimestre (adquiridos no colégio até 10/01/ 2021).
R$175,00
OBS: No decorrer do ano será trabalhado outras obras literárias e paradidáticos em forma de
rodízio, sendo estas oferecidas pela escola,
Todo material deverá estar etiquetado com o nome completo do aluno.
NÃO É PERMITIDO O USO DO FICHÁRIO.
Centro de Aprendizagem Pequeno Estudante Semente do Amanhã LTDA.CNPJ: 035874040001-11Rua: Padre Zeferino.1145
Bairro Fabrício/ Cep: 38065-100 - Uberaba – MG. Email. colegiofas@colegiofas.com.br

LISTA DE MATERIAIS/ 2021

8º ANO – Ensino Fundamental II

MATERIAL A SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA
01 pacote de chamequinho branco (100 folhas)
01 pacote de papel canson
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 agenda fornecida pela escola
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
01 caderno espiral para matemática
01 caderno espiral para literatura e redação
01 caderno espiral para história
01 caderno espiral para geografia
01 caderno espiral para Arte
01 caderno espiral para línguas estrangeiras – Inglês e Espanhol
01 caderno para filosofia
01 caderno espiral para ciências
01 lápis 6B para desenho
MATERIAIS QUE O ALUNO DEVE TER EM CASA PARA PESQUISAS E ATIVIDADES
EXTRAS
01 gramática atualizada (sugestão Paschoalin e Spadoto – Gramática teoria e atividade – FTD)
01 atlas geográfico atualizado(Sugestão Gisele Girard, Jussara Vaz- FTD)
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)
.
MATERIAL DIDÁTICO E LITERÁRIO
● Material apostilado –sistema Positivo de Ensino (loja virtual)
site: https://lojanaescola.com.br/colegiofas
● 4 livros de literatura sendo um por bimestre (adquiridos no colégio até 10/01/ 2021).
R$175,00
OBS: No decorrer do ano será trabalhado outras obras literárias e paradidáticos em forma de
rodízio, sendo estas oferecidas pela escola,
Todo material deverá estar etiquetado com o nome completo do aluno.
NÃO É PERMITIDO O USO DO FICHÁRIO.

Centro de Aprendizagem Pequeno Estudante Semente do Amanhã LTDA.CNPJ: 035874040001-11Rua: Padre Zeferino.1145
Bairro Fabrício/ Cep: 38065-100 - Uberaba – MG. Email. colegiofas@colegiofas.com.br

LISTA DE MATERIAIS/ 2021
9º ANO – Ensino Fundamental II

MATERIAL A SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA
01 pacote de chamequinho branco (100 folhas)
01 pacote de papel canson
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 agenda fornecida pela escola
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
01 caderno espiral para matemática
01 caderno espiral para literatura e redação
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 espiral para Arte
01 lápis 6B para desenho
MATERIAIS QUE O ALUNO DEVE TER EM CASA PARA PESQUISAS E ATIVIDADES EXTRAS

01 gramática atualizada (sugestão Paschoalin e Spadoto – Gramática teoria e atividade – FTD)
01 atlas geográfico atualizado(Sugestão Gisele Girard, Jussara Vaz- FTD)
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)
MATERIAL DIDÁTICO E LITERÁRIO
● Material apostilado –sistema Positivo de Ensino (loja virtual)
site: https://lojanaescola.com.br/colegiofas
● 4 livros de literatura sendo um por bimestre (adquiridos no colégio até 10/01/ 2021).
R$175,00
OBS: No decorrer do ano será trabalhado outras obras literárias e paradidáticos em forma de
rodízio, sendo estas oferecidas pela escola,
Todo material deverá estar etiquetado com o nome completo do aluno.
NÃO É PERMITIDO O USO DO FICHÁRIO.

