
 

ESCOLA PARTICULAR  EDUCANDÁRIO SANTA CLARA – PREVE OBJETIVO 

LISTA DE MATERIAL – 2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL – 2016 

         Materiais que deverão estar com o(a) aluno(a) no primeiro dia de aula  

Caderno 100 fls. grande de capa dura – (Português e História/Geografia)  1 

Caderno 100 fls. grande de capa dura – (Matemática)  1 

Caderno 48 fls. grande de capa dura  – (Inglês e Ciências)  2 

Caderno de desenho grande – 50 fls.  1 

Lápis preto 4 

Borracha 2 

Estojo grande com três repartições 1 

Apontador (com depósito)  1 

Caixa de Lápis de cor (24  cores) 1 

Caixa de giz de cera (12 cores)                                                                                                   1 

Caneta hidrocor (fluorescente) para destacar textos (amarela ou verde) 1 

Jogo de canetinhas (12 cores) 1 

Pasta com elástico para colocar tarefas 1 

Cola (grande)  2 

Jogo de cola colorida 1 

Jogo de tinta tempera guache 1 

Tubo de cola glíter 1 

Caixa de massinha para modelagem utilizada nas aulas de matemática e artes 2 

Tesoura sem ponta personalizada preferencialmente (mundial ou tramontina) 1 

Ábaco (100 unidades).  Poderá usar do ano anterior. 1 

                   Materiais coletivos que deverão ser entregues no dia 25/01/2016  

Caixa de sapato (encapada de amarelo) para guardar os materiais de matemática 1 

Borrachinha de dinheiro – aulas de matemática 50 

Palito de picolé – aulas de matemática 100 

Papel  Microondulado (qualquer cor ) aula de Artes 1 

Papel Color Cards 120 g/m (folhas coloridas – 25 folhas) – aula de Artes      1 
Bloco de papel canson A3 - aula de Artes 1 

Revistas para recortes e exploração de figuras como Cláudia/Contigo/Caras 6 

Gibi 2 

Fita crepe (3M) utilizada na confecção de cartazes e mural 1 

Collor set 2 

Papel sulfite A4 ou ofício 9  –  resma (500 folhas) – para atividades de fixação, 

tarefas entre outras 

1 

Metros de TNT (não tecido preto) 3 m 

Placa de EVA (estampada e lisa)                                                                                                                              4  
 

Livro de Caligrafia 

   

O livro adotado para caligrafia será “No capricho – Caligrafia integrada com ortografia e gramática (A) “  – Isabella 

Carpaneda e Angiolina Bragança – Ed. FTD e poderá ser adquirido através da escola  no início do ano letivo de 2016, 

com custo independente do material escolar ou em livrarias, a critério dos pais. 
 

Observações Importantes 
 

Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e a fase do(a) aluno(a) para facilitar o encontro, caso ocorra extravio. 

Os materiais de maior consumo (lápis, borracha, canetas e colas) deverão ser repostos, durante o ano letivo, sempre que 

necessário. É possível aproveitar os materiais dos anos anteriores desde que estejam em bom estado. 
 

Apenas os materiais de uso coletivo deverão ser entregues no dia 25/01/2016(segunda-feira), das 7 às 11 horas, às 

respectivas professoras. 
 

Nas aulas de artes, eventualmente, serão solicitados, via agenda, alguns materiais de acordo com a atividade 

programada na semana. 

 

 



 

ESCOLA PARTICULAR  EDUCANDÁRIO SANTA CLARA – PREVE OBJETIVO 

LISTA DE MATERIAL – 3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL – 2016 

            Materiais que deverão estar com o(a) aluno(a) no primeiro dia de aula  

Caderno individual 100 fls. grande de capa dura com margem (Português e Matemática) 2 

Caderno individual 48 fls. grande capa dura  (Ciências, História/Geografia e Inglês) 3 

Caderno de desenho grande – 50 fls. (poderá ser o caderno utilizado em 2015) 1 

Tabuada 1 

Dicionário da Língua Portuguesa - preferencialmente Aurélio – nova ortografia 1 

Lápis preto 4 

Borracha  2 

Apontador (com depósito)  1 

Estojo (não trazer de latinha) 1 

Régua flexível e transparente 1 

Jogo de canetinhas (12 cores) 1 

Caixa de Lápis de cor (24 cores) 1 

Caixa de giz de cera (12 cores)  1 

Jogo de tinta tempera guache 1 

Pincel nº 10 (cabo amarelo) 1 

Tesoura sem ponta personalizada preferencialmente (mundial ou tramontina) 1 

Cola (grande) 2 

Tubo de cola glíter 1 

Caixa de massinha de modelar 1 

Pasta com elástico para colocar folhas extras (poderá ser a pasta utilizada em 2015) 1 

                 Materiais coletivos que deverão ser entregues no dia 25/01/2016  

Borrachinha de dinheiro 20 

Palito de picolé   100 

Caixa de sapato (encapada de verde) para guardar os materiais de matemática 1 

Gibi 2 

Revistas para recortes e exploração de figuras como Cláudia/Contigo/Caras 6 

Fita crepe (3M) – utilizada na confecção de cartazes e mural 1 

Papel sulfite   A4 ou ofício 9 – resma (500 folhas) para atividades de fixação, tarefas 

entre outras 

1 

Metros de TNT (não tecido) qualquer cor 3 m 

Papel contact     1 m 

Placa de EVA (lisa e estampada)       4 
 

Livro de Caligrafia 
 

O livro adotado para caligrafia será “No capricho – Caligrafia integrada com ortografia e gramática (B) “  – Isabella 

Carpaneda e Angiolina Bragança – Ed. FTD e poderá ser adquirido através da escola  no início do ano letivo de 2016, 

com custo independente do material escolar ou em livrarias, a critério dos pais. 
 

Observações Importantes 
 

Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e a fase do(a) aluno(a) para facilitar o encontro, caso ocorra extravio. 

Os materiais de maior consumo (lápis, borracha, canetas e colas) deverão ser repostos, durante o ano letivo, sempre que 

necessário. É possível aproveitar os materiais dos anos anteriores desde que estejam em bom estado. 
 

Apenas os materiais de uso coletivo deverão ser entregues no dia 25/01/2016(segunda-feira), das 7 às 11 horas, às 

respectivas professoras. 

 
 

Nas aulas de artes, eventualmente, serão solicitados, via agenda, alguns materiais de acordo com a atividade 

programada na semana. 

 

 

 

 

 



 

ESCOLA PARTICULAR  EDUCANDÁRIO SANTA CLARA – PREVE OBJETIVO 

LISTA DE MATERIAL – 4º ANO  ENSINO FUNDAMENTAL – 2016  

            Materiais que deverão estar com o(a) aluno(a) no primeiro dia de aula  

Caderno individual 100 fls. Grande de capa dura com margem – (Português, Matemática e 

Ciências  -  preferencialmente sem folhas de adesivos). 

3 

Caderno pequeno capa dura 50 fls – (Ciências/História-Geografia/Inglês) 2 

Caderno de desenho grande – 50 fls. (poderá ser o caderno utilizado em 2015) 1 

Dicionário da Língua Portuguesa - preferencialmente Aurélio – nova ortografia 1 

Lápis preto 4 

Borracha 2 

Apontador (com depósito)  1 

Estojo (não trazer de latinha) 1 

Régua flexível e transparente 2 

Caixa de Lápis de cor (24 cores) 1 

Caneta hidrocor (fluorescente) para destacar textos (amarela ou verde) 1 

Jogo de canetinhas (24 cores) 1 

Caixa de giz de cera (12 cores) 1 

Lápis 4B – Aula de artes 1 

Jogo de tinta tempera guache 1 

Pincel nº 10 (cabo amarelo) 1 

Cola (grande)  1 

Pasta com elástico para colocar folhas extras (poderá ser a pasta utilizada em 2015) 1 

Tesoura sem ponta personalizada preferencialmente (mundial ou tramontina) 1 

                 Materiais coletivos que deverão ser entregues no dia 25/01/2016  

Caixa de sapato (encapada de azul) para guardar os materiais de matemática 1 

Fita Adesiva (3M) fita larga e transparente – utilizada na confecção de cartazes. 1 

Placa de EVA - lisa 2 

Placa de EVA - estampada 2 

Borrachinha de dinheiro 20 

Pazinha de sorvete   100 

Creative Lumi  (pacote com 50 folhas) 1 

Papel sulfite A4 ou ofício 9  – resma (500 folhas) para atividades de fixação, tarefas 

entre outras 

1 

Gibi 2 

Revistas para recortes e exploração de figuras como Cláudia/Contigo/Caras 6 

Metros de TNT (não tecido) qualquer cor 3 m 

Papel Contact     1 m 
 

 

Livro de Caligrafia 
 

O livro adotado para caligrafia será “Um jeito de aprender Caligrafia (C)“– Dirce Guedes – Ed. FTD e 

poderá ser adquirido através da escola  no início do ano letivo de 2016, com custo independente do material escolar ou  

em livrarias,  a critério dos pais. 
 
 

Observações Importantes 
 

Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e a fase do(a) aluno(a) para facilitar o encontro, caso ocorra extravio. 

Os materiais de maior consumo (lápis, borracha, canetas e colas) deverão ser repostos, durante o ano letivo, sempre que 

necessário. É possível aproveitar os materiais dos anos anteriores desde que estejam em bom estado. 
 

Apenas os materiais de uso coletivo deverão ser entregues no dia 25/01/2016(segunda-feira), das 7 às 11 horas, às 

respectivas professoras. 
 

Nas aulas de artes, eventualmente, serão solicitados, via agenda, alguns materiais de acordo com a atividade 

programada na semana. 

 

 

 



ESCOLA PARTICULAR  EDUCANDÁRIO SANTA CLARA – PREVE OBJETIVO 

LISTA DE MATERIAL – 5º ANO  ENSINO FUNDAMENTAL – 2016 

       Materiais que deverão estar com o(a) aluno(a) no primeiro dia de aula  

Caderno 100 fls. grande de capa dura com margem – (Português, Matemática e 

Ciências) 

3 

Caderno 48 fls. grande de capa dura com margem – (Redação) 1 

Caderno pequeno capa dura 48 fls – (História/Geografia e Inglês) 2 

Caderno de desenho grande – 50 fls. (poderá ser o caderno utilizado em 2015) 1 

Mini Dicionário da Língua Portuguesa preferencialmente Aurélio – nova ortografia 1 

Lápis preto 4 

Borracha 2 

Apontador (com depósito)   1 

Estojo (não trazer de latinha) 1 

Régua flexível e transparente 2 

Transferidor 1 

Lápis 4B – Aula de artes 1 

Tesoura sem ponta personalizada preferencialmente (mundial ou tramontina) 1 

Caixa de Lápis de cor (24 cores) 1 

Jogo de Canetinhas (24 cores) 1 

Caneta hidrocor (fluorescente) para destacar textos (amarela ou verde) 1 

Caneta retroprojetor (preta) para aulas de artes 1 

Cola (grande) 1 

Tinta Acrilex dimensional (preta) aulas de artes 1 

Pote de tinta acrílica (cores variadas) aulas de artes 1 

 Pincel nº 12 (cabo amarelo) aulas de artes 1 

Pasta com elástico para colocar folhas extras (poderá ser a pasta utilizada em 2015) 1 

Pasta Classificadora ou trilho para aula de redação 1 

              Materiais coletivos que deverão ser entregues no dia 25/01/2016  

Caixa de sapato (encapada de vermelho) para guardar os materiais de matemática 1 

Fita Adesiva (3M) fita larga e transparente – utilizada na confecção de cartazes 1 

Bloco de Canson A3 – aula de artes 1 

Creative Lumi  (pacote com 50 folhas) 1 

Gibi 2 

Revistas para recortes e exploração de figuras como Cláudia/Contigo/Caras 6 

Collor set 2 

Papel sulfite A4 ou ofício 9 – resma (500 folhas) para atividades de fixação, tarefas 

entre outras 

1 

Metros de TNT (não tecido) qualquer cor 3 m 

Placa de EVA - lisa 2 

Placa de EVA - estampada 2 

 

Livro de Caligrafia 
 

O livro adotado para caligrafia será “Um jeito de aprender Caligrafia (D)“– Dirce Guedes – Ed. FTD e poderá ser 

adquirido através da escola  no início do ano letivo de 2016, com custo independente do material escolar ou  em livrarias, 

a critério dos pais. 
 
 

Observações Importantes 
 

Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e a fase do(a) aluno(a) para facilitar o encontro, caso ocorra extravio. 

Os materiais de maior consumo (lápis, borracha, canetas e colas) deverão ser repostos, durante o ano letivo, sempre que 

necessário. É possível aproveitar os materiais dos anos anteriores desde que estejam em bom estado. 
 

Apenas os materiais de uso coletivo deverão ser entregues no dia 25/01/2016(segunda-feira), das 7 às 11 horas, às 

respectivas professoras. 
 

Nas aulas de artes, eventualmente, serão solicitados, via agenda, alguns materiais de acordo com a atividade 

programada na semana. 



ESCOLA PARTICULAR EDUCANDÁRIO SANTA CLARA – PREVE OBJETIVO 

LISTA DE MATERIAL – 6º ao 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2016 

                 6º           7º  8º          9º 

Caderno grande de 100 fls (1 para Língua Portuguesa e 1 para Matemática) 2 2 2 2 

Caderno grande para Redação de 60 a 80 folhas (pode ser usado o do ano anterior) 1 1 1 1 

Caderno grande de 80 fls (1 para Ciências, 1 para História e Geografia) 2 2 2 2 

Caderno grande de 80 fls (individual) Inglês 1 1 1 1 

Caderno de desenho grande 50 fls (pode ser usado o do ano anterior) 1 1 1 1 

Mini Dicionário de Língua Portuguesa e Inglês – manter na bolsa do aluno. 1 1 1 1 

Lente de aumento (lupa) – Ciências ----- 1 ----- ------ 

Jogo de esquadro simples, Compasso e Régua (flexível e transparente) 30 cm 

(Matemática) – manter na bolsa do aluno. 
1 1 1 1 

Papel cartão para as aulas de Artes 1 1 1 1 

Papel crepon para as aulas de Artes 1 1 ----- ----- 

Caixa de lápis de cor – 24 cores (Educação Artística) (pode ser usado o do ano anterior) 1 1 1 1 

Caixa de giz de cera (Educação Artística) - (pode ser usado o do ano anterior) 1 1 1 1 

Canetinha colorida (Educação Artística) - (pode ser usado o do ano anterior) 1 1 1 1 

Cola média 90 gr e Tesoura sem ponta (Educação Artística) – manter na bolsa 

do aluno. 
1 1 1 1 

1 Cartolina branca e 1 Cartolina colorida para as aulas de Artes 2 2 2 2 

Papel sulfite (chamequinho) 100 folhas 2 2 2 2 

2 metros de TNT (preto) 2m 2m 2m 2m 

EVA – para as aulas de Artes 1 1 1 1 

Fita Crepe 1 1 ------ ----- 

Fita adesiva (durecão) ------ ------ 1 1 

Livro “No Capricho - Caligrafia integrada com ortografia e gramática E” 

Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança – Editora FTD 

A escola adquirirá este livro no início do ano letivo de 2016, com custo 

independente do material didático ou adquirido em livrarias, a critério dos pais. 

1 ------ ------ ------ 

Os livros que serão usados na Ciranda de Livros no primeiro semestre são: 

6º ano –  O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry – Editora Agir 

  O menino do dedo verde – Maurice Druon – Editora Jose Olympio 

7º ano – Não se esqueçam da rosa – Giselda Laporta Nicolelis – Editora Saraiva 

  O nariz e outras crônicas – Luís Fernando Veríssimo – Editora Ática 

8º ano – As cores da escravidão – Ieda de Oliveira – Editora FTD 

  Dom Quixote – Coleção Reencontro Literatura – Miguel de Cervantes – Editora FTD 

9º ano –  32 Casos de Amor – Heloisa Prieto – Editora FTD 

  O diário de Anne Frank – Otto Frank e Mirjam Pressler – Editora Bestbolso 
A escola adquirirá estes livros, no início do ano letivo de 2016, com custo independente do material didático ou poderá 

ser adquirido em livrarias, a critério dos pais. 

 

Observações: Todo o material escolar (coletivo e individual) deverá ser etiquetado com o nome e ano escolar do aluno. 

As cartolinas, o papel cartão, o papel crepon, o TNT, EVA, a fita crepe ou a fita adesiva e o sulfite deverão ser entregues, 

na coordenação da escola, no dia 25/01/2016, segunda-feira, das 7h às 11h. Os demais materiais deverão permanecer na 

bolsa escolar de cada aluno(a). 

 
 


