Apresentamos a seguir, a lista de materiais escolares para a turma do 3º Ano do Ensino
Fundamental. Todo o material deverá estar devidamente identificado.
Português:
✓ Porta Aberta para o mundo: Língua Portuguesa 3
Autora: Isabella Carpaneda - São Paulo Editora: FTD, 2019
ISBN: 7898683430404
Matemática:
✓ Porta Aberta para o mundo: Matemática 3
1ª edição – São Paulo - 2019
Aut.: Marília Ramos Centurión, Júnia La Scala Teixeira e Arnaldo Bento Rodrigues Editora: FTD
ISBN 7898683430459
✓ Geografia:
Porta Aberta para o mundo: Geografia 3
Autores: Edilson Adão Cândido da Silva e Laercio Furquim Junior Editora: FTD - São Paulo - 2019
ISBN – 7898683430602
✓ Ensino Religioso:
Diálogo Inter-Religioso: 3 – 2017
Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino Cunha Neto Editora: FTD
ISBN – 9788596009928
✓ Livro paradidático:
Jardim Zoilógico – Autor: Carlos Pimentel – Ilustrações: Rúbia Roberta – Editora Formato
(Mesmo livro adquirido em 2020).
Observação:
✓ Outros livros paradidáticos poderão ser adotados no decorrer do ano letivo
✓ Atenção ao ano de edição do livro pedido.

Material Individual: (pedimos marcar todo o material com o nome da criança)
✓ 06 cadernos de 60 folhas - brochurão - para Matemática, Português, Produção de texto,
História/Geografia, Deveres e Ciências - Não serão aceitos cadernos em espiral
✓ 01 pacote de palito de picolé cru
✓ 01 estojo completo contendo: 01 caixa de lápis de cor, 02 borrachas, 04 lápis pretos, 02
apontadores, 01 régua (20 cm), 01 tesoura pequena, 01 cola em bastão e 02 canetas marca
texto (amarelo)
✓ 01 pasta com abas e elástico – fina
✓ 01 caixa de massa de modelar colorida – 12 cores
✓ 01 folha de papel vegetal A4.

Material pessoal/uso diário: (marcar todo o material pessoal com o nome da criança)
✓
✓
✓
✓

01 guardanapo de pano
01 garrafa de plástico para água
01 escova de dente
01 tubo de creme dental

OBSERVAÇÕES:
✓ O USO DO UNIFORME COMPLETO É OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS ATIVIDADES NA ESCOLA.
✓ Calçado: tênis de cor neutra, preferencialmente. Meias brancas.
✓ O material de uso pessoal (toalha de mão, guardanapo, escova de dente, creme dental,
garrafinha e estojo) deverá vir diariamente na mochila e/ou na lancheira.
✓ Sugerimos encapar cadernos e livros com plástico. O nome do estudante e da disciplina
deverão ser colocados na capa.
✓ O material pessoal/individual deverá ser reposto ao longo do ano, de acordo com a
necessidade.
✓ Para o primeiro dia de aula, pedimos que enviem o estojo e os cadernos. A entrega do material
escolar deverá seguir o cronograma que será enviado posteriormente.
✓ O material do programa bilíngue será entregue aos estudantes no início do ano letivo.
Início das atividades para as turmas do 3º Ano do Ensino Fundamental: 03/02/2021.

Apresentamos a seguir, a lista de materiais escolares para a turma do 4º Ano do Ensino
Fundamental. Todo o material deverá estar devidamente identificado.
Português:
✓ Porta Aberta para o mundo: Língua Portuguesa 4
Autora: Isabella Carpaneda - São Paulo
Editora: FTD, 2019
ISBN 7898683430411
✓ Minidicionário: dicionários já reformulados, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa – edições a partir de 2009. (“Uso em casa”)
Ao longo do ano, será solicitada a aquisição de livros de literatura para trabalhos, de acordo com o
conteúdo desenvolvido no período.
Matemática:
✓ Porta Aberta para o mundo: Matemática 4
1ª edição – São Paulo - 2019
Aut.: Marília Ramos Centurión, Júnia La Scala Teixeira e Arnaldo Bento Rodrigues Editora: FTD
ISBN 7898683430466
Ciências:
✓ Porta Aberta para o mundo: Ciências 4
1ª edição – São Paulo - 2019
Autoras: Ângela Gil, Sueli Fanizzi e Olga Gil Editora: FTD
ISBN 7898683430510
Geografia:
✓ Porta Aberta para o mundo: Geografia 4
Autores: Edilson Adão Cândido da Silva e Laercio Furquim Junior Editora FTD – São Paulo - 2019
ISBN 7898683430619
História:
✓ Porta Aberta para o mundo: História 4
Autor: Alfredo Boulos Júnior
Editora FTD – São Paulo - 2019
ISBN 7898683430565
Ensino Religioso:
✓ Diálogo Inter-religioso: 4 – 2017
Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino Cunha Neto Editora: FTD
ISBN 9788596009942
Atenção ao ano de edição do livro pedido.

Material Individual: (pedimos marcar todo o material individual com o nome da criança)
✓ 01 estojo completo contendo: 01 caixa de lápis de cor, 02 lápis pretos, 02 borrachas, 01 marca
texto, 01 apontador, 01 régua (20cm), 01 tubo de cola em bastão e 01 tesoura pequena.
Manter o estojo completo diariamente na mochila, com os lápis apontados
✓ 06 cadernos de 60 folhas - brochurão - para Matemática, Português, Redação,
História/Geografia, Deveres e Ciências - Não serão aceitos cadernos em espiral
✓ 01 tubo (90g) de cola branca
✓ 01 pacote de palitos de picolé
✓ 01 caixa de palitos de dente
✓ 01 caixa de massa de modelar

Material pessoal/uso diário: (marcar todo o material pessoal com o nome da criança)
✓
✓
✓
✓

01 guardanapo de pano
01 garrafa de plástico para água
01 escova de dente
01 tubo de creme dental

OBSERVAÇÕES:
✓ O USO DO UNIFORME COMPLETO É OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS ATIVIDADES NA ESCOLA.
✓ Calçado: tênis de cor neutra, preferencialmente. Meias brancas.
✓ O material de uso pessoal (toalha de mão, guardanapo, escova de dente, creme dental,
garrafinha e estojo) deverá vir diariamente na mochila e/ou na lancheira.
✓ Sugerimos encapar cadernos e livros com plástico. O nome do estudante e da disciplina
deverão ser colocados na capa.
✓ O material pessoal/individual deverá ser reposto ao longo do ano, de acordo com a
necessidade.
✓ Para o primeiro dia de aula, pedimos que enviem o estojo e os cadernos. A entrega do material
escolar deverá seguir o cronograma que será enviado posteriormente.
✓ O material do programa bilíngue será entregue aos estudantes no início do ano letivo.
Início das atividades para as turmas do 4º Ano do Ensino Fundamental: 03/02/2021.

Apresentamos a seguir, a lista de materiais escolares para a turma do 5º Ano do Ensino
Fundamental. Todo o material deverá estar devidamente identificado.
Português:
✓ Porta Aberta para o mundo: Língua Portuguesa 5
Autora: Isabella Carpaneda - São Paulo Editora: FTD, 2019
ISBN 7898683430428
✓ Minidicionário: Dicionários já reformulados de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa – edições a partir de 2009. (Permanecerá em casa.)
✓ Livro paradidático – Pintando Poesia – Neusa Sorrenti – Autêntica
❖ Sugerimos a assinatura do Jornal JOCA, o primeiro e único jornal do Brasil feito para crianças e
jovens, que possibilitará ampliação de repertório, pois as notícias tratam de assuntos variados sobre o
mundo, o Brasil, tecnologia, ciência, esporte, cultura e entretenimento. Para saber mais, acesse:
www.jornaljoca.com.br.
Matemática:
✓ Porta Aberta para o mundo: Matemática 5
1ª edição – São Paulo - 2019
Aut: Marília Ramos Centurión, Júnia La Scala Teixeira e Arnaldo Bento Rodrigues Editora: FTD
ISBN 7898683430473
Ciências:
✓ Porta Aberta para o mundo: Ciências 5
1ª edição – São Paulo - 2019
Autoras: Ângela Gil, Sueli Fanizzi e Olga Gil Editora: FTD
ISBN 7898683430527
✓ Livro paradidático – O Planetário - Fernando Carraro – Editora: FTD
História:
✓ Porta Aberta para o mundo: História 5
Autor: Alfredo Boulos Júnior
Editora: FTD – São Paulo – 2019
ISBN 7898683430572
Geografia:
✓ Porta Aberta para o mundo: Geografia 5
Aut: Edilson Adão Cândido da Silva e Laercio Furquim Júnior Editora: FTD – São Paulo - 2019
ISBN 7898683430626
Ensino Religioso:
✓ Diálogo Inter-religioso: 5 – 2017
Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino Cunha Neto Editora: FTD
ISBN – 9788596009966

Atenção ao ano de edição do livro pedido.
Os demais livros paradidáticos serão indicados no decorrer do ano letivo.

Material Individual: (pedimos que todo material seja marcado com nome e série do estudante)
✓ 01 caneta azul
✓ 01 régua (30 cm)
✓ 06 cadernos de 60 folhas - brochurão - para Matemática, Português, Redação,
Ciências/Geografia, Deveres e História - Não serão aceitos cadernos em espiral
✓ 01 caneta marca texto amarela
✓ 03 lápis pretos
✓ 01 borracha
✓ 01 régua geométrica
✓ 01 tesoura sem ponta
✓ 01 caixa de lápis de cor
✓ 01 tubo de cola em bastão grande
✓ 01 copo de plástico ou squeeze (garrafa para água) - para uso diário – na mochila
✓ 01 lápis HB (material de Artes)
✓ 01 lápis 6B (material de Artes)
OBSERVAÇÕES:
✓ O USO DO UNIFORME COMPLETO É OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS ATIVIDADES NA ESCOLA.
✓ Calçado: tênis de cor neutra, preferencialmente. Meias brancas.
✓ Sugerimos encapar cadernos e livros com plástico. O nome do estudante e da disciplina
deverão ser colocados por fora.
✓ O material pessoal/individual deverá ser reposto ao longo do ano, de acordo com a
necessidade.
✓ Para o primeiro dia de aula, pedimos que enviem o estojo e todos os cadernos. A entrega do
material escolar deverá seguir o cronograma que será enviado posteriormente.
✓ O material de uso pessoal (toalha de mão, guardanapo, escova de dente, creme dental,
garrafinha e estojo) deverá vir diariamente na mochila e/ou na lancheira.
✓ O material do programa bilíngue será entregue aos estudantes no início do ano letivo.

Início das atividades para as turmas do 5º Ano do Ensino Fundamental: 03/02/2021.

Apresentamos a seguir, a lista de materiais escolares para a turma do 6º Ano do Ensino
Fundamental. Todo o material deverá estar devidamente identificado.
Português:
✓ GERAÇÃO ALPHA LÍNGUA PORTUGUESA – 6º ANO – 3ª EDIÇÃO – 2019
Autoras: Cibele Lopresti Costa e Greta Marchetti Editora: SM
ISBN 9788541823463
✓ GRAMÁTICA: teoria e atividade (livro de apoio – pedimos que não utilizem a minigramática)
Autoras: Maria Aparecida Paschoalim e Neuza Terezinha Spadoto 1ª edição – 2014
Editora: FTD
ISBN 9788532299970
✓ MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA
Sugestões: Houaiss, Ed. Moderna; Silveira Bueno, Ed. FTD; Aurélio, Ed. Positivo
❖ Sugerimos a assinatura do Jornal JOCA, o primeiro e único jornal do Brasil feito para crianças e
jovens, que possibilitará ampliação de repertório, pois as notícias tratam de assuntos variados sobre o
mundo, o Brasil, tecnologia, ciência, esporte, cultura e entretenimento. Para saber mais, acesse:
www.jornaljoca.com.br.
Matemática:
✓ A CONQUISTA DA MATEMÁTICA 6 – 4ª edição – 2019
Aut: José Ruy Giovanni, José Ruy Giovanni Júnior e Benedicto Castrucci Editora: FTD – São Paulo
ISBN 9788596023504
✓ 01 régua transparente de 15cm;
✓ 01 Transferidor de 180°;
✓ 01 jogo de esquadros.
Ensino Religioso:
✓ DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO: 6 – 2017
Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino Cunha Neto Editora: FTD
ISBN 9788596014625
Geografia:
✓ GERAÇÃO ALPHA GEOGRAFIA: ensino fundamental: anos finais: 6º ano
Autor: Fernando dos Santos Sampaio
Edições SM – São Paulo – 3ª edição – 2019
ISBN 9788541823302
✓ GEO ATLAS (capa branca com letras em cinza)
Autora: Maria Elena Simielli
Editora: Ática - São Paulo - 35ª edição 2019
História:
✓ HISTÓRIA SOCIEDADE & CIDADANIA: 6º ano Autor: Alfredo Boulos Junior
Editora FTD – 4ª Edição – São Paulo - 2018

ISBN 9788596020558
Ciências:
✓ PANORAMAS - CIÊNCIAS – 6º ANO – 1ª EDIÇÃO - 2019
Autor: Leandro Godoy
Editora: FTD
ISBN 9788596024303
✓ CADERNO DE ATIVIDADES – PANORAMAS – CIÊNCIAS – 6º ANO – 1ª EDIÇÃO – 2019
Autor: Leandro Godoy
Editora: FTD
ISBN 9788596024624
O material do Programa Bilíngue será entregue ao aluno na primeira semana de aula.
Os livros paradidáticos serão indicados no decorrer do ano letivo

Material individual:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

01 caderno de 60 folhas – grande – para Português
01 caderno de 60 folhas – grande – para Redação
01 caderno de 60 folhas - pequeno – para Introdução à Literatura
01 caderno de 96 folhas – grande – para Matemática
01 caderno de 60 folhas – para Geografia, preferencialmente brochurão
01 caderno de 80 folhas – para História
01 caderno de 80 folhas – para Ciências
01 caderno de 60 folhas – para Inglês
01 caderno de 60 folhas – para Filosofia
01 régua de 30 cm para Matemática e Geografia
01 copo de plástico ou 01 squeeze (garrafa para água) – manter na mochila

OBSERVAÇÕES:
✓ O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS ATIVIDADES NA ESCOLA. Marcar as
peças com o nome do estudante, principalmente, os agasalhos. Sugerimos que os calçados
sejam de cor neutra, preferencialmente preto ou marrom, e meias brancas.
✓ Pedimos que todo o material seja marcado com o nome e a série do estudante. Demais
materiais, se necessários, serão indicados pelos professores no início do ano letivo. Não
aconselhamos o uso de fichário e caderno de várias matérias.
✓ Como os estudantes iniciarão, neste ano, o uso periódico dos laboratórios, torna-se
OBRIGATÓRIO o uso de jaleco nesses momentos. Ele deve ser branco, 100% algodão, e é
recomendado que seja de mangas longas e o comprimento até os joelhos.
Início das atividades para as turmas do 6º Ano do Ensino Fundamental: 03/02/2021.

Apresentamos a seguir, a lista de materiais escolares para a turma do 7º Ano do Ensino
Fundamental. Todo o material deverá estar devidamente identificado.
Português:
✓ GERAÇÃO ALPHA LÍNGUA PORTUGUESA – 7º ANO – 3ª EDIÇÃO – 2019
Autores: Cibele Lopresti Costa, Greta Marchetti e Everaldo Nogueira Editora: SM
ISBN 9788541823470
✓ GRAMÁTICA: teoria e atividade (livro de apoio - pedimos que não utilizem a minigramática)
Autoras: Maria Aparecida Paschoalim e Neuza Terezinha Spadoto 1ª edição – 2014
Editora: FTD
ISBN 9788532299970
✓ MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA
Sugestões: Houaiss, Ed. Moderna; Silveira Bueno, Ed. FTD; Aurélio, Ed. Positivo
❖ Sugerimos a assinatura do Jornal JOCA, o primeiro e único jornal do Brasil feito para crianças e
jovens, que possibilitará ampliação de repertório, pois as notícias tratam de assuntos variados sobre o
mundo, o Brasil, tecnologia, ciência, esporte, cultura e entretenimento. Para saber mais, acesse:
www.jornaljoca.com.br.
Matemática:
✓ A CONQUISTA DA MATEMÁTICA 7 – 4ª edição – 2019
Aut: José Ruy Giovanni, José Ruy Giovanni Júnior e Benedicto Castrucci Editora: FTD – São Paulo
ISBN 9788596023528
✓ 01 jogo de esquadros
✓ 01 transferidor
✓ 01 régua transparente de 15 cm
Ensino Religioso:
✓ DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO: 7 – 2017
Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino Cunha Neto Editora: FTD
ISBN 9788596016520
Geografia:
✓ GERAÇÃO ALPHA GEOGRAFIA: ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS FINAIS: 7º ANO
Autores: Fernando dos Santos Sampaio e Marlon Clovis Medeiros 3ª edição – São Paulo –
Edições SM - 2019
ISBN 9788541823319
✓ GEO ATLAS (capa branca com letras em cinza) - o mesmo utilizado no 6º ano, em 2020
Autora: Maria Elena Simielli
Editora: Ática - São Paulo - 35ª edição 2019
História:
✓ HISTÓRIA SOCIEDADE & CIDADANIA: 7º ANO – 4ª EDIÇÃO – 2018
Autor: Alfredo Boulos Junior

Editora FTD - São Paulo
ISBN 9788596020572
Ciências:
✓ PANORAMAS - CIÊNCIAS – 7º ANO – 1ª EDIÇÃO – 2019
Autor: Leandro Godoy
Editora: FTD
ISBN 9788596024327
✓ CADERNO DE ATIVIDADES – PANORAMAS – CIÊNCIAS – 7º ANO – 1ª EDIÇÃO – 2019
Autor: Leandro Godoy
Editora: FTD
ISBN 9788596024648
O material do Programa Bilíngue será entregue ao estudante na primeira semana de aula.
Os livros paradidáticos serão indicados no decorrer do ano letivo.

Material individual:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

01 caderno de 80 folhas (grande) para Português
01 caderno de 60 folhas (grande) para Redação
01 caderno de 60 folhas (pequeno) para Introdução à Literatura
01 caderno de 80 folhas para Geografia
01 caderno de 60 folhas para Ciências
01 caderno de 60 folhas para História
01 caderno de 60 folhas para Filosofia
01 caderno de 96 folhas (grande) para Matemática
01 caderno pequeno para Inglês
01 copo de plástico ou 01 squeeze (garrafa para água) – manter na mochila.

OBSERVAÇÃO:
✓ O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS ATIVIDADES NA ESCOLA. Marcar as
peças com o nome do estudante, principalmente, os agasalhos. Sugerimos que os calçados
sejam de cor neutra, preferencialmente preto ou marrom, e meias brancas.
✓ Como os estudantes farão uso periódico dos laboratórios, torna-se OBRIGATÓRIO o uso de
jaleco nesses momentos. Ele deve ser branco, 100% algodão, e é recomendado que seja de
mangas longas e o comprimento até os joelhos.
✓ Demais materiais, se necessários, serão indicados pelos professores no início do ano letivo.

Início das atividades para as turmas do 7º Ano do Ensino Fundamental: 03/02/2021.

