
 
 

 
Materiais: 

01 pacote de folhas A3 coloridas 120g – 20 unid.; 
20 folhas brancas A3 – 180g; 

30 folhas brancas A4 – 75g; 

30 folhas brancas A4 – 180g; 
10 folhas brancas de papel couchê A4 – 180g;  

05 folhas de papel kraft A4 – 180g; 
01 folha de transparência A4;  

02 caixas de massa de modelar Soft 12 cores - 180g;  

01 pincel chato nº 6;   
01 pincel chato nº 14; 

01 pacote de palitos de picolé (100 unid);  
20 palitos de churrasco sem ponta; 

06 tampinhas coloridas de garrafa PET; 

01 capa para DVD plástico transparente; 
10 atilhos de látex coloridos;   

01 aquarela em pastilhas 12 cores;  
01 caixa de tinta têmpera guache 12 cores;  

01 caixa marcador de vidro (Window Pen) 6 cores;  
03 canetas marcador permanente (2 pretas e 1 

colorida);  

02 revistas em quadrinhos (Turma da Mônica);  
01 revista de passatempo (Picolé);  

01 revista usada (para recortes);  
01 encarte de supermercado; 

01 copo plástico para lavar pincel;   

01 camiseta de adulto (usada) para pintura;  
01 jogo recreativo. Sugestões: peças/blocos de 

encaixe, quebra cabeças ou jogos de tabuleiro; 
01 maleta organizadora com alça (16,5 x 25,5 x 28,5);  

02 fitas Durex coloridas (2 cores diferentes); 
03 saquinhos plásticos transparentes tamanho A4; 

01 sacola ecológica Lisa 30x40 (ecobag) 100% de 

algodão cru. 

 

Material de uso diário (mochila): 

01 caderno de desenho capa dura – 96 folhas no 
formato paisagem; 

01 estojo com 2 divisórias contendo:         

 03 lápis grafite Eco Grip 2B;  
 01 caixa de lápis de cor; 

 02 borrachas cor branca;   
 01 apontador com reservatório;  

 01 tesoura corte laser de ponta redonda;  
 02 colas bastão 10g; 

 01 cola líquida 35g; 

01 estojo com 2 divisórias contendo: Canetas 
hidrográficas 12 cores grande e giz de cera curto 6 

cores. 
01 pasta plástica (fina) com elástico (tamanho A4); 

01 garrafinha para beber água;  

01 guardanapo de pano para forrar a mesa;  
01 toalha de mão;   

 

 

OBS.: Identifique cada item do material escolar 
gravando nele o nome da criança. 
 

Caderno especial para o 1º ano: 

Caderno para início da alfabetização à venda na 

secretaria da escola. Deve permanecer em segredo do 

estudante para entrega especial no Dia do Caderno. 
 

Livros (Plataforma Educacional SAS) 

Livros didáticos e acesso a plataforma podem ser 
adquiridos diretamente com o SAS através de seu e-

commerce. Orientações foram enviadas por 
comunicado (App 4.0).  O 1º ano fará a adoção do 

seguinte livro da Coleção Lendo o Mundo: 

- Matemática  
 

Outros Livros: 

Apostila de Alfabetização: A apostila de 
alfabetização do 2º semestre elaborada pelas 

professoras, estará à venda na livraria Pérola, para ser 
adquirida a partir da segunda quinzena de julho.   
 

Projeto de literatura -1º trimestre 

Livro: Com 3 Letras Eu Conto. Autor: Elaine Cavion.                     

Editora: Paulus 
OBS.: Os livros de literatura, do 2º e 3º trimestre serão 

solicitados durante o ano. 
 

 

Educação Física: 

Camiseta e abrigo da escola;  

Calção ou bermuda de coton/lycra azul marinho; 
Rabicó para cabelos compridos; 

Tênis apropriado.  
 

Música: 

Apostila Cantarolando no 1º ano / 2023 (Disponível na 
Livraria Pérola). 
 

Organização inicial 2023: 

• Reunião de Pais com Professores e Equipe Diretiva: 

- 14/02 - 18h30min- Turma 111. 
 

- 14/02 - 19h - Turmas 112 e 113. 

1º dia de aula - Trazer na mochila: Caderno de 
desenho, estojo com lápis de escrever, lápis de cor, 

borracha, apontador, tesoura e cola; estojo com 
canetinhas hidrocor e giz de cera; pasta plástica; 
lanche, toalha, guardanapo e garrafinha com água.  

IMPORTANTE: Na primeira reunião a professora irá 

orientá-los a respeito de quando deve ser o envio dos 

demais materiais. (Não enviar no 1º dia de aula).  

• Início do Ano Letivo 2023– 15/02/23 (quarta-feira). 

Lista de Materiais 2023 - 1º Ano EF1 



 
 

   

Materiais:_________________________________ 
 

01 pacote de folhas de desenho A4 (120g) – 50 unid.; 
01 pacote de papel criativo Color Set (120 g) - 50 unid; 

01 pacote de folhas A3 branca – 50 unid.; 
01 pacote de folhas A3 coloridas – 20 unid.; 

02 gibis; 

02 livros de leitura usados; 
02 revistas estilo Picolé, com cruzadinhas e desafios; 

Diversas tampinhas plásticas, que serão materiais de 
contagem; 

01 Ábaco aberto escolar em madeira com 50 argolas  
 

01 Caixa Plástica organizadora (23x 17x 14 cm)  

Contendo: 

01 tubo de cola branca de 90g.;  
02 colas em bastão;  

01 pincel chato n°8; 
01 copo plástico resistente para lavar o pincel; 

01 caixa de tintas guache (12 cores); 

01 aquarela em pastilhas 12 cores; 
01 caixa giz (fino / 12 cores); 
01 massa de modelar Soft Baby Color ; 

01 camiseta para pintura (de adulto e usada);  

01 pacote de Perfex; 
100 palitos de Picolé coloridos; 

01 novelo de lã; 
01 agulha de alinhavo; 

02 lixas para madeira; 
01 ábaco. 

 

Material de uso diário (mochila):  

01 pasta plástica (fina) com elástico – para temas de 
casa;  

01 caderno universitário (96 folhas). Sugestão: capa 
dura e SEM picotes para destaque na lateral; 

01 caixa de lápis de cor (mínimo12 cores);  
01 estojo de caneta hidrocor (mínimo12 cores); 

01 guardanapo de tecido para lanches (com nome); 
01 régua de 30 cm (plástico transparente); 

01 garrafa de água. 

 
01 estojo contendo: 

 04 lápis pretos n° 2;  
 01 borracha;  

 01 apontador de boa qualidade;  
 02 canetas “gel”; 

 01 caneta marca texto amarela; 
 01 caneta permanente preta; 

   01 tesoura sem ponta de boa qualidade 

(observar o corte para destros e canhotos). 
 
Música:______________________________________ 
Cantarolando no 2º ano / 2023 (Disponível na 
Livraria Pérola). 

Educação Física:______________________________   
Camiseta e abrigo da escola;  
Calção ou bermuda de coton/lycra azul marinho; 

Rabicó para cabelos compridos; 
Tênis apropriado para práticas esportivas. 
 

 

Livros (Plataforma Educacional SAS)  

Livros didáticos e acesso a plataforma podem ser 
adquiridos diretamente com o SAS através de seu e-

commerce. Orientações foram enviadas por comunicado 
(App 4.0).  O 2º fará a adoção dos seguintes livros da 

Coleção Lendo o Mundo: 

- Língua Portuguesa                     

- Matemática 

- Ciências 
 

Outros Livros 

Inglês: The Big Idea 2: English for Kids | Richmond 
ISBN: 9786557798386 

Indicação: 2º Ano (EF1) 

 
Projeto de literatura 1º Trimestre:  

Livro: Emocionário Autores: Cristina Nuñez Pereira e 
Rafael R. Valcárcel Tradução: Rafaella Lemos Editora: 

Sextante 
 

OBS.: Os livros de literatura do 2º e 3º trimestre serão 
solicitados no decorrer do ano. 
 

 
   

Organização inicial 2023: 

 

• Reunião de Pais com Professores e Equipe Diretiva: 
- 15/02 - 18h30min - Turmas 122 e 123 
 

- 16/02 - 18h30min - Turma 121  
 
1º dia de aula - Trazer na mochila: Caderno, estojo 
com lápis de escrever, lápis de cor, borracha, 
apontador, tesoura e cola; estojo com canetinhas 
hidrocor, pasta plástica; lanche, toalha, guardanapo e 
garrafinha com água.  
 

IMPORTANTE: Na primeira reunião a professora irá 

orientá-los a respeito de quando deve ser o envio dos 

demais materiais e do livro de inglês. (Não enviar no 

1º dia de aula).  
 
• Início do Ano Letivo 2023 - 15/02/23 (quarta-feira). 
 

Lista de Materiais 2023 - 2º Ano EF1 



 
 

 
Materiais: 

02 cadernos universitários espiral (96 folhas)  

(Pode ser necessário mais cadernos ao longo do 

ano); 
01 pacote papel criativo A4-Color Set (120g);  

50 folhas de desenho A4; 
20 folhas A3 120g (colorida); 

01 pasta com 100 sacos plásticos; 

01 folha de EVA com Glitter (60cm X 40cm); 
01 bloco de desenho A3 (branco) gramatura 140g; 

01 tela de pintura 30 x 40cm. 
 

Material de uso diário (mochila): 

01 bloco padrão do colégio; 

01 pasta plástica (fina) com elástico - para temas de 
casa; 

01 conjunto de canetas hidrocor (12 cores);  
01 caixa de lápis de cor (mínimo12 cores);  

01 régua de 30 cm (plástico transparente e 
resistente).  

 

01 estojo contendo:  
 03 lápis pretos nº 2; 

 01 borracha; 
 01 marca texto em gel; 

 01 apontador com reservatório;  

 01 tesoura ponta redonda de boa qualidade;  
 02 tubos de cola em bastão (10 gramas).  

 

01 Caixa Plástica organizadora (23x 17x 14 cm)  

Contendo: 

 01 pincel chato nº 14; 

 01 rolo de espuma para pintura;  
 01 conjunto de tinta têmpera (12 cores); 

 01 caixa de giz de cera;  
 01 caixa de cola colorida;  

 01 tubo de cola líquida (110 gramas);  

 01 caixa de cola glitter;  
 01 copo plástico para lavar o pincel;  

 01 camiseta para pintura (de adulto e 
usada); 

OBS.: A caixa permanecerá em casa e será solicitada 
quando necessário. 

 

Educação Física: 

Camiseta e abrigo da escola;   
Calção ou bermuda de coton/lycra azul marinho;   

Rabicó para cabelos compridos; 
Tênis apropriado para práticas esportivas. 

 

 
Música: 

Apostila de música disponível na Livraria Pérola.   

 
Livros (Plataforma Educacional SAS) 

Livros didáticos e acesso a plataforma podem ser 
adquiridos diretamente com o SAS através de seu e-

commerce. Orientações foram enviadas por 
comunicado (App 4.0).  O 3º fará a adoção dos 

seguintes livros da Coleção Lendo o Mundo: 

- Língua Portuguesa                     
- Matemática 

- Ciências 
 

Outros Livros: 

Inglês: The Big Idea 3: English for Kids | Richmond 

ISBN: 9786557798409 
Indicação: 3º Ano (EF1) 

 
Projeto Literatura - 1º Trimestre 

Livro: A Menina da Cabeça Quadrada Autor: Emília 

Nuñez Editora: Tibi 
OBS.: Os livros de literatura do 2º e 3º trimestre serão 

solicitados durante o ano. 
 

Organização inicial 2023: 

 

• Reunião de Pais com Professores e Equipe Diretiva: 
- 15/02 - 18h30min - Turma 132 e 133; 

 
- 16/02 - 19h - Turma 131 
 
1º dia de aula - Trazer na mochila: 1 caderno, estojo 
com lápis de escrever, lápis de cor, borracha, 

apontador, tesoura, cola, canetinhas hidrocor, giz de 
cera, pasta plástica; lanche, toalha, guardanapo e 
garrafinha com água.  
 

IMPORTANTE: Na primeira reunião a professora irá 

orientá-los a respeito de quando deve ser o envio dos 

demais materiais e do livro de inglês. (Não enviar no 

1º dia de aula).  

 

• Início do Ano Letivo 2023– 15/02/23 (quarta-feira). 

Lista de Materiais 2023 - 3º Ano EF1 



 
 

   

Materiais: 

01 caderno universitário espiral com 96 folhas para 
Inglês;  

02 pacotes de folhas desenho branco A4 -140g/m 
com 20 folhas; 

01 pacote de papel colorido Criativo 8 cores, 

tamanho A4 – 80g/m com 32 folhas; 
01 bloco padrão do colégio; 

01 pasta com 50 plásticos (não arquivo); 
01 pacote de sulfite branco A4- 100 folhas; 

01 pacote de sulfite colorido A4- 100 folhas. 

 

Material de uso individual diário (mochila): 

02 cadernos universitários espiral com 96 folhas 

(sugestão: capa dura);  
01 conjunto de hidrocor (12 cores); 

01 caixa de lápis de cor (12 cores); 

01 tesoura sem ponta de boa qualidade; 
01 cola em bastão (20g); 

02 lápis de escrever nº 2; 
01 régua 30cm (plástico transparente e resistente); 

02 borrachas;  
01 apontador com reservatório; 

02 canetas marca texto (cor da sua preferência); 

01 pasta simples com elástico; 
01 garrafa para tomar água; 

01 guardanapo de pano identificado para lanche. 
 

Materiais de Arte: 

01 Camiseta de adulto (usada) para pintura ou 

avental;  
01 pincel chato nº 14; 

01 pincel chato nº6;  
01 caixa de cola colorida; 

01 caixa de tinta têmpera (12 cores diferentes-

lavável);  
02 tubos de cola glitter (cor de sua preferência); 

01 copo plástico resistente para lavar o pincel; 
01 toalha para secar o pincel; 

01 estojo de giz de cera retrátil; 

01 tubo de cola líquida (110g); 
Obs.: Os materiais de artes plásticas permanecem em 
casa e serão solicitados sempre que houver sua 
necessidade. 
 
Música:___________________________________ 
Uma apostila de Música (disponível na livraria 

Pérola). 
 

 
Ensino Religioso:___________________________ 
01 Revista Amigo das Crianças (disponível na Livraria 
Pérola);  

 

Educação Física: 

- Camiseta e abrigo da escola 
- Calção ou bermuda de coton/lycra azul marinho 

- Rabicó para cabelos compridos e tênis apropriado. 
 

Livros: 

Livros didáticos e acesso a plataforma podem ser 

adquiridos diretamente com o SAS através de seu e-
commerce. Orientações foram enviadas por comunicado 

(App 4.0).  O 4º fará a adoção dos seguintes livros da 
Coleção Lendo o Mundo: 
- Língua Portuguesa                     
- Matemática 
- Ciências  
- História e Geografia 
 

Outros livros: 

Inglês: The Big Idea 4: English for Kids | Richmond 
ISBN: 9786557798423 
Indicação: 4º Ano (EF1) 
 

Projeto de Literatura -1º Trimestre 

Livro: A Semente  Autor: Christina Dias Editora: 
Acesso Popular 

OBS.: Os livros de literatura do 2º e 3º trimestre serão 
solicitados no decorrer do ano. 
 

Organização inicial 2023: 

• Reunião de Pais com Professores e Equipe Diretiva: 

- 16/02 - 18h30min - Turma 141. 
 

- 22/02 - 19h - Turmas 142 e 143. 

1º dia de aula - Trazer na mochila: 1 Caderno, estojo 
com lápis de escrever, lápis de cor, borracha, 

apontador, tesoura e cola; estojo com canetinhas 
hidrocor e giz de cera; pasta plástica; lanche, toalha, 
guardanapo e garrafinha com água.  

IMPORTANTE: Na primeira reunião a professora irá 

orientá-los a respeito de quando deve ser o envio dos 

demais materiais e do livro de inglês. (Não enviar no 

1º dia de aula).  

• Início do Ano Letivo 2023 – 15/02/23 (quarta-feira)

Lista de Materiais 2023 - 4º Ano EF1 



 
 

   

 
Material de uso diário: 

 Lápis preto ou lapiseira, caneta azul ou preta 

 Borracha e apontador 

 Lápis de cor e canetas hidrocor 

 Régua 30cm, tesoura e cola 

 01 Transferidor 

 

 
Língua Portuguesa e Língua Inglesa 

 01 caderno de 96 folhas (para os dois comp. 

curriculares); 

 01 Minidicionário da Língua Portuguesa – novo 

acordo ortográfico (Sugestão Houaiss); 
 Livros paradidáticos: Serão solicitados por 

trimestre a partir no início do ano letivo. 

 

Língua Inglesa 

 01 caderno de 96 folhas (mesmo para Português) 

 Livro didático: The Big Idea English For Kids 5 - 

Editora: Richmond – ISBN: 9786557798447 
 01 Dicionário Inglês-Português/ Português-Inglês 

(sugestão: Ed Richmond ou Oxford); 

 Livro paradidático: The Deep – The City Under the 

sea. Paul Shipton. Ed.Macmillan. 
ISBN:9781380038456 

 

Matemática, Ciências Naturais e Ed. 
Tecnológica 

 01 caderno de 96 folhas 

 

Ciências Humanas e Ensino religioso 

 01 caderno de 96 folhas 

 Ensino Religioso: Revista Amigo das Crianças (será 

disponibilizada na Livraria Pérola) 
 
Educação Física 

 Uniforme de Ed. Física: camiseta da escola; tênis; 

bermuda ou calça de abrigo (cinza/preta/azul 

marinho) 
 Cabelo preso (para quem tem cabelos compridos) 

 

 

 
Arte 
 01 bloco com 20 folhas de papel colorido (folha 

grossa – 120g Tam. A3) 

 30 folhas de desenho tamanho A4 (120 gramas) 

 20 folhas de desenho tamanho A3 Folha Grossa 

(120 gramas) 
 01 pasta tamanho A3 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 Tinta PVA para artesanato ou acrílica nas cores 

branca, preta, azul, amarela e vermelha 

 02 pincéis tipo chato, nºs 2 e 10 

 01 pincel tipo redondo nº 0 

 1 Lápis Grafite 6B para desenho 

 1 caneta preta fina  

 1 Compasso 
 

Orientações: 

 A escola não recomenda uso de fichários para esta 

faixa etária. 

 Todos os materiais devem vir identificados com o 

nome do aluno. Utilize etiquetas ou caneta 

permanente para fazê-lo. 
 

Livros: 

Livros didáticos e acesso a plataforma podem ser 

adquiridos diretamente com o SAS através de seu e-
commerce. Orientações foram enviadas por comunicado 

(App 4.0).  O 5º fará a adoção dos seguintes livros da 
Coleção Lendo o Mundo: 
- Língua Portuguesa 
- Práticas de Produção Textual 
- Matemática 
- Ciências  
- História e Geografia 
 

 

 

 

Reunião com Pais – 15/02 às 18h30 na Igreja 

 

 

Lista de Materiais 2023 - 5° Ano EF1 


