
01 Tesoura de ponta grossa gravada o nome
01 Gibi
01 Colônia
01 Sabonete líquido
02 Caixas de lápis de cor
10 Lápis com borrachas ponteiras
03 Apontadores tamanho grande
02 Caixa de giz de cera grossa
02 Estojo de pincel fino
01 Caderno de desenho tamanho grande (capa grossa)
01 Caderno de pauta dupla (azul)

03 Caixas de massa de modelar (grande)
01 Cola brancas
02 Colas de isopor
01 Caixa de tinta guache
01 Pincel nº 12 identificado com o nome
01 Colecionador fino com elástico identificado com o 
nome
01 Resma de papel A4
01 Jogo educativo
Sugestões: Jogo da Memória/ Dominó/ Caça 
Palavra/Lógico

Observações:
* Entrega do material escolar individual: 13/01/2023.
* MATERIAL INDIVIDUAL PERMANENTE NA MOCHILA: ESTOJO: contendo lápis, borracha, apontador e lápis de cor.

01. COLEÇÃO: Lendo o Mundo - 1º ano - Ensino Fundamental Anos Iniciais
Plataforma de Educação - SAS

Senhores pais e/ou responsáveis,
O material permanente individual deverá vir identificado com o nome do aluno. 
A partir do primeiro dia de aula é obrigatório o uso do fardamento escolar: short, blusa do uniforme, tênis 

preto ou branco e meia branca colegial. O uso de casaco é opcional (cor permitida: azul marinho). 
Início das aulas: 17 de janeiro de 2023 (sujeito a alteração).  Horário: 7h às 11h/13h às 17h.

MATERIAL PERMANENTE INDIVIDUAL

Ensino Fundamental - 1º Ano

RELAÇÃO DOS LIVROS



01. COLEÇÃO: Lendo o Mundo - 2º ano - Ensino Fundamental Anos Iniciais
Plataforma de Educação - SAS

10 Lápis com borrachas ponteiras
01 Apontador
01 Régua
01 Tesoura sem ponta (com o nome gravado)
02 Caixas de lápis de cor grande (12 unidades)
01 Estojo de pincel ponta fina (12 unidades)
01 Caderno grande de pauta dupla azul 
03 Cadernos capa dura- gravados e encapados 
01 Caderno de desenho tamanho grande (grosso)
01 Caderno com 90fls
01 Cola de isopor

01 Cola branca
01 Colecionador com 20fls
01 Caixa de tinta guache
01 Pincel nº 12
01 Gibi
01 Dicionário Aurélio Infantil
200 fls de papel 40kg - cor branca
01 Jogo educativo (obedecendo a faixa etária do aluno a 
ser usado em sala de aula)
Sugestões: Jogo da Memória/ Dominó/ Caça-
Palavra/Lógico

Observações:
* Entrega do material escolar individual: 13/01/2023.

Senhores pais e/ou responsáveis,
O material permanente individual deverá vir identificado com o nome do aluno. 
A partir do primeiro dia de aula é obrigatório o uso do fardamento escolar: short, blusa do uniforme, tênis 

preto ou branco e meia branca colegial. O uso de casaco é opcional (cor permitida: azul marinho). 
Início das aulas: 17 de janeiro de 2023 (sujeito a alteração).  Horário: 7h às 11h/13h às 17h.

MATERIAL PERMANENTE INDIVIDUAL

Ensino Fundamental - 2º Ano

RELAÇÃO DOS LIVROS



01. COLEÇÃO: Lendo o Mundo - 3º ano - Ensino Fundamental Anos Iniciais
Plataforma de Educação - SAS

02 Lápis com borrachas ponteiras
01 Apontador
01 Régua
01 Cola de isopor
01 Tesoura sem ponta
01 Caixa de lápis de cor grande (12 unidades)
01 Estojo de pincel ponta fina com seis (06) cores
01 Caderno de pauta dupla azul para Redação
01 Caderno de 10 matérias
01 Colecionador fino com elástico
01 Jogo educativo ( obedecendo a faixa etária do aluno a ser usado em sala de aula)
Sugestões: Jogo da Memória/ Dominó/ Caça-Palavra/ Lógico-Matemático/ Dama/ Xadrez/ Palavra Secreta/ 
Resta Um/ Alfabeto Móvel/ Loto Leitura/ Loto Gramática, etc.

Senhores pais e/ou responsáveis,
O material permanente individual deverá vir identificado com o nome do aluno. 
A partir do primeiro dia de aula é obrigatório o uso do fardamento escolar: short, blusa do uniforme, tênis 

preto ou branco e meia branca colegial. O uso de casaco é opcional (cor permitida: azul marinho). 
Início das aulas: 17 de janeiro de 2023 (sujeito a alteração).  Horário: 7h às 11h/13h às 17h.

MATERIAL PERMANENTE INDIVIDUAL

Ensino Fundamental - 3º Ano

RELAÇÃO DOS LIVROS



01. COLEÇÃO: Lendo o Mundo - 4º ano - Ensino Fundamental Anos Iniciais
Plataforma de Educação - SAS

02 Lápis com borrachas ponteiras
01 Apontador
01 Régua
01 Cola de isopor
01 Tesoura sem ponta
01 Caixa de lápis de cor grande (12 unidades)
01 Caderno de 10 matérias
01 Caderno de desenho grosso
01 Colecionador fino com elástico
01 Jogo educativo ( obedecendo a faixa etária do aluno a ser usado em sala de aula)
Sugestões: Jogo da Memória/ Dominó/ Caça-Palavra/ Lógico-Matemático/ Dama/ Xadrez/ Palavra Secreta/ 
Resta Um/ Alfabeto Móvel/ Loto Leitura/ Loto Gramática, etc.

Senhores pais e/ou responsáveis,
O material permanente individual deverá vir identificado com o nome do aluno. 
A partir do primeiro dia de aula é obrigatório o uso do fardamento escolar: short, blusa do uniforme, tênis 

preto ou branco e meia branca colegial. O uso de casaco é opcional (cor permitida: azul marinho). 
Início das aulas: 17 de janeiro de 2023 (sujeito a alteração).  Horário: 7h às 11h/13h às 17h.

Ensino Fundamental - 4º Ano

MATERIAL PERMANENTE INDIVIDUAL

RELAÇÃO DOS LIVROS



01. COLEÇÃO: Lendo o Mundo - 5º ano - Ensino Fundamental Anos Iniciais
Plataforma de Educação - SAS

MATERIAL PERMANENTE INDIVIDUAL

02 Lápis com borrachas ponteiras

01 Apontador

01 Cola isopor

01 Estojo (régua e transferidor)

01 Tesoura sem ponta

01 Caixa de lápis de cor grande (12 unidades)

01 Caderno com arame de 10 matérias

01 Caderno de desenho

01 Pincel marca texto

Senhores pais e/ou responsáveis,
O material permanente individual deverá vir identificado com o nome do aluno. 
A partir do primeiro dia de aula é obrigatório o uso do fardamento escolar: short, blusa do uniforme, tênis 

preto ou branco e meia branca colegial. O uso de casaco é opcional (cor permitida: azul marinho). 
Início das aulas: 17 de janeiro de 2023 (sujeito a alteração).  Horário: 7h às 11h/13h às 17h.

Ensino Fundamental - 5º Ano

RELAÇÃO DOS LIVROS
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