LISTA DE MATERIAL 2020
1º ANO
(material de uso individual)
01 pacote de Alfabeto móvel de E V A.
01 kit de material dourado individual (madeira)
01 Caixa de canetinha hidrográfica com 12 cores
01 Caixa de lápis de cor de 12 cores
01 Caixa de giz de cera – 12 cores (Arte)
01 Pasta polionda 3 cm (A4) (Tarefa)
02 Caixas de massa de modelar – 12 cores
01 Tesoura sem ponta
03 tubos de cola TENAZ de 110 gramas
01 Estojo com zíper de três repartições
02 Lápis grafite nº 02
02 Borrachas macias
01 Apontador com depósito
01 pacote de papel Canson colorido
01 Pacote Sulfite branco
02 Cadernos (brochurão) de capa dura grande – 96 folhas
01 Pasta catálogo com 50 plásticos (música)
01 Régua de 15 cm
04 pastas com trilho de plástico transparente
01 flauta doce YAMAHA (Música)
01 caixa de camisa Polionda (A4)
01 bloco de fichário com pauta
01 livro infantil (usado)
01 gibi (usado)
01 jogo pedagógico (jogos de sequência lógica, alfabetização, quantidade, femininomasculino, quebra-cabeça, alfabeto ilustrado, pinos mágicos, legos, etc)
01 kit escovação contendo: escova de dente, creme dental e toalha (tudo dentro de um
necessaire)
Brinquedos (usados em bom estado)
Material didático – FTD - R$ 1069,00
Paradidáticos – Já inclusos com custo acima descrito, do material didático FTD.





Nossos Livros – Peter Carnavas
João e o pé de feijão – Flavio de Souza
Inventa-desventa – Marta Lagarta
Nós Cinco – Quentin Blake

DIDÁTICOS – Será comercializado na escola pelos representantes da FTD educação nas datas e
horários: 13/01 - das 7h30 às 17h30, 16/01 – das 7h30 às 17h30, 18/01 - 8h às 14h e 21/01 - das
7h30 às 17h30).

UNIFORMES
Pronta entrega na APM (Associação de Pais e Mestres) da escola.
OBSERVAÇÕES:
-Os materiais deverão ser identificados com o nome completo e a turma do aluno;
-Os materiais deverão ser entregues para os professores, na primeira Reunião de Pais, que
antecede ao início das aulas.

LISTA DE MATERIAL 2020
2º ANO
(material de uso individual)
01 Estojo com zíper (duas ou três repartições)
03 Cadernos (brochurão) de 48 folhas de capa dura grande
01 Borracha macia
02 Lápis grafite nº 02
01 Caixa de Lápis de cor (12 cores- Faber Castell)
01 Estojo de canetinha hidrográfica (12 cores)
01 pasta (transparente) – polionda 2 cm
01 Pasta polionda pequena para a agenda
03 Pastas com trilho
02 tubos de cola Tenaz de 110 gramas
01 Apontador com depósito
01 tesoura sem ponta
01 Pasta catálogo com 50 plásticos
01 régua acrílica de 30 cm
01 Flauta doce Yamaha
01 pacote de papel Canson (A4 210 mm X 297 mm)
01 pacote de papel criativo (Filipinho)
01 gibi (usado)
01 Livro de História Infantil (usado)
2 unidades durex colorido
01 pacote de sulfite com 100 folhas A4
Materiais diversos para Artes: botões simples, botões decorativos, fitas, sianinhas,
adesivos, rendinhas, 1 folha de scrapbook.
Material didático – FTD - R$ 1069,00
Paradidáticos – Já inclusos com custo acima descrito, do material didático FTD.





Oscar, o grande ator – Marcos Almada Rivero
Lembranças do coração – Regina Rennó
Pequenas Guerreiras – Yaguarê Yamã
O Cata-Vento e o Ventilador – Luís Camargo

DIDÁTICOS – Será comercializado na escola pelos representantes da FTD educação nas datas e

horários: 13/01 - das 7h30 às 17h30, 16/01 – das 7h30 às 17h30, 18/01 - 8h às 14h e 21/01 - das
7h30 às 17h30).

UNIFORMES
Pronta entrega na APM (Associação de Pais e Mestres) da escola.
OBSERVAÇÕES:
-Os materiais deverão ser identificados com o nome completo e a turma do aluno;
-Os materiais deverão ser entregues para os professores, na primeira Reunião de Pais, que
antecede ao início das aulas.

LISTA DE MATERIAL 2020
3º ANO
(material de uso individual)
Materiais de Sala de Aula
05 Pastas com elástico
01 Pasta polionda pequena para a agenda
01 Flauta Yamaha
01 Pasta catálogo com 50 plásticos
01 gibi
01 livro infantil (usado)
01 Bloco Creative Lumi Papers 50 folhas Formato A4 (210mmx 297mm)
01 pacote de sulfite com 100 folhas A4
Materiais da Mochila do aluno
03 Cadernos brochurão de 96 folhas capa dura
01 Caixa de lápis de cor 24 cores (Faber Castell)
01 Caixa de canetinha hidrográfica 24 cores
02 tubos de cola bastão
01 tubo de cola Tenaz branca (pequena) 35g
02 Lápis grafite nº02
01 Borracha (grande e macia)
01 Apontador com depósito
01 Régua acrílica de 15cm
01 tesoura sem ponta
01 Marcador de texto
Material didático – FTD - R$ 1069,00
Paradidáticos – Já inclusos com custo acima descrito, do material didático FTD.





Soyas de Sun Tataluga - Rogério Andrade Barbosa
Histórias Greco-Romanas – Ana Maria Machado
Jogos depois da chuva – Christina Dias
Poesia é fruta doce e gostosa – Elias José

DIDÁTICOS – Será comercializado na escola pelos representantes da FTD educação nas datas e
horários: 13/01 - das 7h30 às 17h30, 16/01 – das 7h30 às 17h30, 18/01 - 8h às 14h e 21/01 - das
7h30 às 17h30).

UNIFORMES
Pronta entrega na APM (Associação de Pais e Mestres) da escola.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
-Os materiais deverão ser identificados com o nome completo e a turma do aluno;
-Os materiais de Sala de aula deverão ser entregues para os professores, na primeira
Reunião de Pais, que antecede ao início das aulas.
-O material Didático da FTD – deverá permanecer em casa, pois será solicitado
periodicamente pelo professor de sala.
-O material da Mochila do aluno – deverá permanecer diariamente na mochila do aluno.

LISTA DE MATERIAL 2020
4º ANO
(material de uso individual)

Materiais de Sala de Aula
01 Bloco de folhas de fichário
01 Pasta Catálogo com 50 plásticos (usar a pasta do ano anterior)
01 Flauta doce Germânica (usar a do ano anterior)
01 Bloco Creative Lumi Papers 50 folhas Formato A4 (210mmx 297mm)
01 gibi Mônica Jovem (usado)
01 Livro de História Infantil (usado)
Materiais da Mochila do aluno
03 Cadernos brochurão de 96 folhas capa dura
01 Pasta elástico para tarefa
01 Caixa de lápis de cor 24 cores ( Faber Castell)
01 Canetinha hidrográfica 24 cores
02 tubos de cola de 110 gramas
04 Lápis grafite nº02
01 Borracha (grande e macia)
01 Apontador com depósito
01 Régua acrílica de 30cm
01 Pasta polionda pequena para a agenda
01 tesoura sem ponta
01 Marcador de texto
Material didático – FTD - R$ 1069,00
Paradidáticos – Já inclusos com custo acima descrito, do material didático FTD.





Diário de bordo de Noé – Francesca Bosca
Histórias que nos contaram em Luanda – Rogério Andrade Barbosa
Um menino, sua amiga, um fichário e dois preás – Mirna Pinsky
Breve história de um pequeno amor – Marina Colasanti

DIDÁTICOS – Será comercializado na escola pelos representantes da FTD educação nas datas e

horários: 13/01 - das 7h30 às 17h30, 16/01 – das 7h30 às 17h30, 18/01 - 8h às 14h e 21/01 - das
7h30 às 17h30).

UNIFORMES
Pronta entrega na APM (Associação de Pais e Mestres) da escola.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
-Os materiais deverão ser identificados com o nome completo e a turma do aluno;
-Os materiais de Sala de aula deverão ser entregues para os professores, na primeira
Reunião de Pais, que antecede ao início das aulas.
-O material Didático da FTD – deverá permanecer em casa, pois será solicitado
periodicamente pelo professor de sala.
-O material da Mochila do aluno – deverá permanecer diariamente na mochila do aluno.

LISTA DE MATERIAL 2020
5º ANO
(material de uso individual)
Materiais de Sala de Aula
01 Bloco de folhas de fichário
01 Pasta Catálogo com 50 plásticos (usar a do ano anterior)
03 Pastas com trilho de plástico para as avaliações e atividades de Oficina de texto
01 Caixa de massa de modelar 12 cores (Soft –Acrilex)
01 Flauta doce Germânica (usar a do ano anterior)
01 Bloco Creative Lumi Papers 50 folhas Formato A4 (210mmx297mm)
Materiais da Mochila do aluno
04 Cadernos brochurão de 96 folhas capa dura
01 Caixa de lápis de cor 24 cores ( Faber Castell)
01 Canetinha hidrográfica 24 cores
01 tubo de cola de 110 gramas
04 Lápis grafite nº02
01 Borracha (grande e macia)
01 Apontador com depósito
01 Régua acrílica de 30cm
01 Pasta polionda pequena para a agenda
01 tesoura sem ponta
01 Marcador de texto
Material didático – FTD - R$ 1069,00
Grandes filósofos falam a pequenos filósofos. Ed. FTD. – R$ 44,00
Paradidáticos – Já inclusos com custo acima descrito, no material didático FTD.





Jardim de Versos – Robert Louis Stevenson
O resgate do Cacique Vermelho – O. Henry
O livro dos Pássaros Mágicos – Heloisa Prietro
O mágico de Oz – L. Frank Bauam

DIDÁTICOS – Será comercializado na escola pelos representantes da FTD educação nas datas

e horários: 13/01 - das 7h30 às 17h30, 16/01 – das 7h30 às 17h30, 18/01 - 8h às 14h e 21/01 das 7h30 às 17h30).

UNIFORMES
Pronta entrega na APM (Associação de Pais e Mestres) da escola.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
-Os materiais deverão ser identificados com o nome completo e a turma do aluno;
-Os materiais de Sala de aula deverão ser entregues para os professores, na primeira
Reunião de Pais, que antecede ao início das aulas.
-O material Didático da FTD – deverá permanecer em casa, pois será solicitado
periodicamente pelo professor de sala.
-O material da Mochila do aluno – deverá permanecer diariamente na mochila do aluno.

