MATERIAL ESCOLAR 2017 – EDUCAÇÃO INFANTIL
(3 anos)

MATERIAL ESCOLAR 2017 – EDUCAÇÃO INFANTIL
(2 anos)

BIBLIOGRAFIA ADOTADA: Sistema Positivo.
BIBLIOGRAFIA ADOTADA: Sistema Positivo.
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DESCRIÇÃO
Pacotes de chamequinho A4 branco (100 folhas) – 1 para cada semestre
Caixa de lápis de cor (grande – 12 unidades) JUMBO – para sala
Caixa de giz de cera – MEU PRIMEIRO GIZ DE CERA
Cola colorida
Caixa de tinta guache
Pincel número 12 (chato)
Caixas de massa de modelar (12 unidades) – Base cera
Estojo de hidrocor grosso de 6 cores
Folhas de E.V.A. (cores variadas)
Folhas de E.V.A. (estampada)
Folha de E.V.A. com gliter
Tubos de cola lavável (90g)
Tubos de cola gliter (cores variadas)
Jogo pedagógico (blocos lógicos grandes adequados à idade da criança)
Agenda Escolar será entregue gratuitamente no início do ano letivo
HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS
01 Avental – para as aulas de Arte *
01 Almofada para sentar
01 Toalha de rosto (com o nome da criança)
Retalhos de tecido – para as aulas de Arte *
Pedaços de feltro de cores variadas (20 cm cada pedaço) *
Atenção: Pedimos que acomodem os materiais com * em sacola separada para a
sala de Arte
Lista elaborada de acordo com sugestão do PROCON

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1. Início das aulas: 6/2/2017 às 7h30min.
2. Visando melhor organização solicitamos a entrega dos materiais da lista
acima citada no dia 6/2/2017 na sala 36 das 8h às 11h. Todo o material
deverá ser etiquetado com o nome do aluno. Solicitamos ainda, que
identifiquem a sacola com nome e série do(a) aluno(a).
3. Se o material não for suficiente, o professor fará nova solicitação.
4. O uniforme estará disponível na Loja FITNESS HERING (Rua dos Mineiros –
próximo a rodoviária – Fone: (69) 3421-0022.
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DESCRIÇÃO
Pacotes de chamequinho A4 branco (100 folhas) – 1 para cada semestre
Cadernos grandes brochura (96 folhas)
Caixa de giz de cera (bastão – 12 cores) - Jumbo
Caixa de lápis de cor (grande – 12 unidades) - Jumbo
Caixa de pintura de dedo (6 unidades)
Caixas de massa de modelar (12 unidades) – Base cera
Pincel número 14 (chato vermelho)
Estojo completo (2 lápis, 1 borracha e 1 apontador)
Estojo de hidrocor grosso de 6 cores
Folhas de E.V.A. (cores variadas)
Folhas de E.V.A. (estampada)
Folha de E.V.A. com gliter
Tubos de cola gliter (cores variadas)
Tubos de cola lavável (90g)
Tesoura pequena sem ponta
Jogo pedagógico (blocos de montar (peças grandes e médias) ou blocos lógicos –
de acordo com a idade da criança)

Agenda Escolar será entregue gratuitamente no início do ano letivo
HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS
01
Avental – para as aulas de Arte *
01
Almofada para sentar
01
Toalha de rosto (com o nome da criança)
Retalhos de tecido – para as aulas de Arte *
Pedaços de feltro de cores variadas (20 cm cada pedaço) *
Atenção: Pedimos que acomodem os materiais com (*) em sacola separada para a
sala de Arte
01

Lista elaborada de acordo com sugestão do PROCON

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1. Início das aulas: 6/2/2017 às 7h30min.
2. Visando melhor organização solicitamos a entrega dos materiais da lista
acima citada no dia 6/2/2017 na sala 36 das 8h às 11h. Todo o
material deverá ser etiquetado com o nome do aluno. Solicitamos
ainda, que identifiquem a sacola com nome e série do(a) aluno(a).
3. Se o material não for suficiente, o professor fará nova solicitação.
4. O uniforme estará disponível na Loja FITNESS HERING (Rua dos
Mineiros – próximo a rodoviária – Fone: (69) 3421-0022.

MATERIAL ESCOLAR 2017 – EDUCAÇÃO INFANTIL
(4 anos)

MATERIAL ESCOLAR 2017 – EDUCAÇÃO INFANTIL
(5 anos)

BIBLIOGRAFIA ADOTADA: Sistema Positivo.
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DESCRIÇÃO
Pacotes de chamequinho A4 branco (100 folhas) – 1 para cada semestre
Cadernos grandes brochura (96 folhas) – 01 para sala
Caixa de tinta guache
Caixa de lápis de cor (grande – 12 unidades) para sala
Caixas de massa de modelar – base amido (12 unidades) *
Caixas de massa de modelar – (12 unidades)
Estojo completo (2 lápis, 1 borracha, 1 apontador, lápis de cor)
Estojo de hidrocor grosso com 06 cores
Pincel número 12 (chato vermelho)
Tubos de cola gliter (cores variadas)
Tubos de cola lavável (90g)
Folhas de E.V.A. (cores variadas)
Folhas de E.V.A. (estampada)
Folha de E.V.A. com gliter
Folha de E.V.A. toalha *
Jogo pedagógico (Letras do alfabeto ou quebra-cabeça) adequado à idade
da criança
01 Tesoura pequena sem ponta
01 Agenda Escolar será entregue gratuitamente no início do ano letivo
Pedaços de feltro de cores variadas (20 cm cada pedaço) *
HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS
01 Almofada para sentar (com nome da criança)
01 Toalha de rosto (com o nome da criança)
Atenção: Pedimos que acomodem os materiais com (*) em sacola separada
para a sala de Arte
Lista elaborada de acordo com sugestão do PROCON

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1. Início das aulas: 6/2/2017 às 7h30min.
2. Visando melhor organização solicitamos a entrega dos materiais da lista
acima citada no dia 6/2/2017 na sala 36 das 8h às 11h. Todo o material
deverá ser etiquetado com o nome do aluno. Solicitamos ainda, que
identifique a sacola com nome e série do(a) aluno(a).
3. Se o material não for suficiente, o professor fará nova solicitação.
4. O uniforme estará disponível na Loja FITNESS HERING (Rua dos Mineiros –
próximo a rodoviária – Fone: (51) 3421-0022.

BIBLIOGRAFIA ADOTADA: Sistema Positivo.
QT
02
02
01
01
01
01
01
01
03
02
02
03
02
01
01
01
01
04
01
01

DESCRIÇÃO
Pacotes de chamequinho A4 branco (100 folhas) – 1 para cada semestre
Cadernos grandes brochura (96 folhas)
Caderno pequeno brochura (96 folhas) para famílias silábicas (Leitura)
Estojo completo (2 lápis, 1 borracha, 1 apontador e uma caixa de lápis de cor)
com nome
Caixa de lápis de cor (grande – 12 unidades) para sala
Estojo de hidrocor grosso de 6 ou 12 cores
Pincel número 10 (chato vermelho)
Caixa de tinta guache
Caixas de massa de modelar (12 unidades) – Base cera
Tubos de cola gliter (cores variadas)
Tubo de cola lavável (90 gramas)
Folhas de E.V.A. (cores variadas)
Folhas de E.V.A. (estampada)
Folha de E.V.A. com gliter
Jogo pedagógico (Dominó da alfabetização, jogo de sílabas e palavras,
formas geométricas ou números)
Tesoura pequena sem ponta
Agenda Escolar será entregue gratuitamente no início do ano letivo
Metros de TNT de uma só cor
HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS
Toalha de rosto (com o nome da criança para ficar na mochila)
Avental – para as aulas de Arte
Lista elaborada de acordo com sugestão do PROCON

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1. Início das aulas: 6/2/2017 às 7h30min.
2. Visando melhor organização solicitamos a entrega dos materiais da lista
acima citada no dia 6/2/2017 na sala 36 das 8h às 11h. Todo o
material deverá ser etiquetado com o nome do aluno. Solicitamos
ainda, que identifique a sacola com nome e série do(a) aluno(a).
3. Se o material não for suficiente, o professor fará nova solicitação.
4. O uniforme estará disponível na Loja FITNESS HERING (Rua dos
Mineiros – próximo a rodoviária – Fone: (51) 3421-0022.

MATERIAL ESCOLAR 2017 – ENSINO FUNDAMENTAL
1º Ano (Regime de 9 anos)
BIBLIOGRAFIA ADOTADA: Sistema Positivo.
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DESCRIÇÃO
Pacotes de chamequinho A4 branco (100 folhas) – 1 para cada semestre
Cadernos grandes brochura (96 folhas)
Caderno pequeno (96 folhas)
Estojo completo (2 lápis, 1 borracha, 1 apontador e uma caixa de lápis de cor)
Estojo hidrocor fino de 12 cores
Pasta com elástico para carregar as atividades na bolsa
Tubo de cola bastão (20 gramas)
Tubos de cola lavável (90 gramas)
Tubos de cola gliter (cores variadas)
Folhas de E.V.A. (cores variadas)
Folhas de E.V.A. (estampada)
Folha de E.V.A. com gliter
Jogo pedagógico (alfabetização - letras/palavras ou números)
Tesoura pequena sem ponta
Agenda Escolar será entregue gratuitamente no início do ano letivo
HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTE
Toalha de rosto (com o nome da criança)
Caderno de desenho grande (sem folha fina)
Pincéis sendo: 1 nº 6 (chato) e 1 nº 16
Cx. de tinta guache
Cx. de cola colorida
Tubo de cola (grande)
Tubos de cola gliter (cores variadas)
Revista para recortar (retirar as páginas inadequadas à visualização da criança)
Avental de pintura ou camiseta grande
Retalhos de tecido
Lista elaborada de acordo com sugestão do PROCON

* A cada semestre será enviada a lista com os livros paradidáticos que serão adotados
no bimestre que o compõe e também o livro de caligrafia que será usado no decorrer do
ano. A venda dos mesmos será intermediada pela Supervisão.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1.
2.

3.
4.
5.

Início das aulas: 6/2/2017 às 7h30min.
Visando melhor organização solicitamos a entrega dos materiais da lista acima citada
no dia 6/2/2017 na sala 36 das 8h às 11h. Todo o material deverá ser etiquetado
com o nome do aluno. Solicitamos ainda, que identifique a sacola com nome e série
do(a) aluno(a).
Pedimos que acomodem os materiais de Arte em sacola separada.
Se o material não for suficiente, o professor fará nova solicitação.
O uniforme estará disponível na Loja FITNESS HERING (Rua dos Mineiros – próximo
à rodoviária – Fone: (51) 3421-0022.

MATERIAL ESCOLAR 2017 – ENSINO FUNDAMENTAL
2o Ano (Regime de 9 anos)
BIBLIOGRAFIA ADOTADA:

Sistema Positivo.
Dicionário de Português (de acordo com a faixa etária).


QT
DESCRIÇÃO
02 Pacotes de chamequinho A4 branco (100 folhas) – 1 para cada semestre
04 Cadernos grandes brochura (96 folhas)
- Não comprar caderno único para todas as matérias.
- Não comprar caderno com espiral (arame)
01 Caixa de lápis de cor (12 unidades) grande
01 Estojo completo (3 lápis, 2 borrachas, 1 apontador e 1 tesoura pequena e sem ponta)
01 Estojo de hidrocor grosso (12 unidades)
02 Pastas com elástico para carregar as atividades na bolsa
01 Tubo de cola branca
01 Régua 30 cm transparente
03 Folhas de E.V.A. (cores variadas - lisa)
01 Folha de E.V.A. (estampada)
02 Folhas de E.V.A. com gliter
01 Agenda Escolar será entregue gratuitamente no início do ano letivo
Revistas para recorte
Retalhos de tecido
HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTE
01 Squeeze (com o nome da criança)
01 Caderno de desenho grande (sem folha fina)
02 Pincéis sendo: 1 nº 6 (chato) e 1 nº 16
02 Cx. de tinta guache
01 Cx. de cola colorida
01 Tubo de cola (grande)
02 Tubos de cola gliter (cores variadas)
01 Revista para recortar (retirar as páginas inadequadas à visualização da criança)
01 Avental de pintura ou camiseta grande
Retalhos de tecido
Lista elaborada de acordo com sugestão do PROCON
* A cada semestre será enviada a lista com os livros paradidáticos que serão
adotados no bimestre que o compõe e também o livro de caligrafia que será usado
no decorrer do ano. A venda dos mesmos será intermediada pela Supervisão.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1.
2.

3.
4.
5.

Início das aulas: 6/2/2017 às 7h30min.
Visando melhor organização solicitamos a entrega dos materiais da lista acima
citada no dia 6/2/2017 na sala 36 das 8h às 11h. Todo o material deverá ser
etiquetado com o nome do aluno. Solicitamos ainda, que identifique a sacola
com nome e série do(a) aluno(a).
Pedimos que acomodem os materiais de Arte em sacola separada.
Se o material não for suficiente, o professor fará nova solicitação.
O uniforme estará disponível na Loja FITNESS HERING (Rua dos Mineiros –
próximo à rodoviária – Fone: (51) 3421-0022.

MATERIAL ESCOLAR 2017 – ENSINO FUNDAMENTAL
4º Ano (Regime de 9 anos)

MATERIAL ESCOLAR 2017 – ENSINO FUNDAMENTAL
3º Ano (Regime de 9 anos)

Lista elaborada de acordo com sugestão do PROCON

BIBLIOGRAFIA ADOTADA:

Sistema Positivo.
 Dicionário de Português (de acordo com a faixa etária).
QT
DESCRIÇÃO
Pacotes de chamequinho A4 branco (100 folhas) – 1 para cada semestre
02
Cadernos grandes brochura (96 folhas)
06
- Não comprar caderno único para todas as matérias
- Não comprar caderno com espiral (arame)
01
Caderno pequeno (para rascunho nas aulas de Matemática)
01
Caixa de lápis de cor (12 unidades) grande
01
Pen drive 4 GB (identificado com nome do aluno) – aula de Informática
01
Estojo completo (2 lápis, 1 borracha, 1 apontador, 2 tubos de cola e 1 tesoura
pequena e sem ponta)
01
Estojo de hidrocor (12 unidades)
01
Pasta com elástico para carregar as atividades na bolsa
01
Régua 30cm transparente
03
Folhas de E.V.A. (cores variadas - lisa)
02
Folhas de E.V.A. (estampada)
01
Folha de E.V.A. com gliter
Agenda Escolar será entregue gratuitamente no início do ano letivo
01
HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTE
01
Squeeze (com nome da criança)
01
Caderno de desenho grande (sem folha fina)
02
Pincéis sendo: 1 nº 6 (chato) e 1 nº 16
02
Cx. de tinta guache
01
Cx. de cola colorida
01
Tubo de cola (grande)
02
Tubos de cola gliter (cores variadas)
01
Revista para recortar (retirar as páginas inadequadas à visualização da criança)
01
Avental de pintura ou camiseta grande identificada
Retalhos de tecido
01
Livro ou gibi usado para o cantinho da leitura
Lista elaborada de acordo com sugestão do PROCON

* A cada semestre será enviada a lista com os livros paradidáticos que serão adotados no bimestre que o
compõe e também o livro de caligrafia que será usado no decorrer do ano. A venda dos mesmos será
intermediada pela Supervisão.

* A cada semestre será enviada a lista com os livros paradidáticos que serão adotados no bimestre que o
compõe e também o livro de caligrafia que será usado no decorrer do ano. A venda dos mesmos será
intermediada pela Supervisão.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

BIBLIOGRAFIA ADOTADA:

Sistema Positivo.

Dicionário de Português (de acordo com a faixa etária).
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DESCRIÇÃO
Pacotes de chamequinho A4 branco (100 folhas) – 1 para cada semestre
Cadernos grandes brochura (96 folhas)
- Não comprar caderno único para todas as matérias.
- Não comprar caderno com espiral (arame)
Caixa de giz de cera (12 unidades) grosso
Caixa de lápis de cor (12 unidades) grande
Estojo completo (2 lápis, 1 borracha, 1 apontador, 1 tubo de cola e 1 tesoura
pequena e sem ponta)
Estojo de hidrocor grosso (12 unidades)
Pasta com elástico para carregar as atividades na bolsa
Régua 30cm transparente
Folhas de E.V.A. (cores variadas - lisa)
Folha de E.V.A. (estampada)
Folhas de E.V.A. com gliter
Agenda Escolar será entregue gratuitamente no início do ano letivo
HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTE
Squeeze (com nome da criança)
Caderno de desenho grande (sem folha fina)
Pincéis sendo: 1 nº 6 (chato) e 1 nº 16
Cx. de tinta guache
Cx. de cola colorida
Tubo de cola (grande)
Tubos de cola gliter (cores variadas)
Revista para recortar (retirar as páginas inadequadas à visualização da criança)
Avental de pintura ou camiseta grande identificada
Retalhos de tecido
Livro ou gibi usado para o cantinho da leitura

Início das aulas: 6/2/2017 às 7h30min.
Visando melhor organização solicitamos a entrega dos materiais da lista acima citada
no dia 6/2/2017 na sala 36 das 8h às 11h. Todo o material deverá ser etiquetado
com o nome do aluno. Solicitamos ainda, que identifique a sacola com nome e série
do(a) aluno(a).
Pedimos que acomodem os materiais de Arte em sacola separada.
Se o material não for suficiente, o professor fará nova solicitação.
O uniforme estará disponível na Loja FITNESS HERING (Rua dos Mineiros – próximo
à rodoviária – Fone: (51 )3421-0022.

1.
2.

3.
4.
5.

Início das aulas: 6/2/2017 às 7h30min.
Visando melhor organização solicitamos a entrega dos materiais da lista acima citada no dia
6/2/2017 na sala 36 das 8h às 11h. Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do
aluno. Solicitamos ainda, que identifique a sacola com nome e série do(a) aluno(a).
Pedimos que acomodem os materiais de Arte em sacola separada.
Se o material não for suficiente, o professor fará nova solicitação.
O uniforme estará disponível na Loja FITNESS HERING (Rua dos Mineiros – próximo à
rodoviária – Fone: (51 )3421-0022.

MATERIAL ESCOLAR 2017 – ENSINO FUNDAMENTAL
5º Ano (Regime de 9 anos)
BIBLIOGRAFIA ADOTADA:

Sistema Positivo.

Dicionário de Português (de acordo com a faixa etária).
 Dicionário de Inglês.
QT
DESCRIÇÃO
02 Pacotes de chamequinho A4 branco (100 folhas) – 1 para cada semestre
06 Cadernos grandes brochura (96 folhas)
- Não comprar caderno único para todas as matérias e nem com espiral (arame)
01 Caderno pequeno (para rascunho nas aulas de Matemática)
01 Pen drive 4 GB (identificado com nome do aluno) – aula de Informática
01 Caixa de lápis de cor (12 unidades) grande
01 Estojo completo (1 caneta azul, 1 caneta preta, 1 lápis, 1 borracha, 1 apontador, 2 tubos
de cola e 1 tesoura pequena e sem ponta)
01 Estojo de hidrocor (12 unidades)
01 Pasta com elástico para carregar as atividades na bolsa
01 Régua 30cm transparente
03 Folhas de E.V.A. (cores variadas - lisa)
01 Folha de E.V.A. (estampada)
02 Folhas de E.V.A. com gliter
Gibi ou livro (usado) para o Baú da Leitura
01 Agenda Escolar será entregue gratuitamente no início do ano letivo
HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTE
01 Squeeze (com nome da criança)
01 Caderno de desenho grande (sem folha fina)
02 Pincéis sendo: 1 nº 6 (chato) e 1 nº 16
02 Cx. de tinta guache
01 Cx. de cola colorida
01 Tubo de cola (grande)
02 Tubos de cola gliter (cores variadas)
01 Revista para recortar (retirar as páginas inadequadas à visualização da criança)
01 Avental de pintura ou camiseta grande identificada
Retalhos de tecido
Lista elaborada de acordo com sugestão do PROCON
* A cada semestre será enviada a lista com os livros paradidáticos que serão adotados no bimestre
que o compõe e também o livro de caligrafia que será usado no decorrer do ano. A venda dos
mesmos será intermediada pela Supervisão.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1.
2.

3.
4.
5.

Início das aulas: 6/2/2017 às 7h30min.
Visando melhor organização solicitamos a entrega dos materiais da lista acima citada no dia 6/2/2017
na sala 36 das 8h às 11h. Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do aluno.
Solicitamos ainda, que identifique a sacola com nome e série do(a) aluno(a).
Pedimos que acomodem os materiais de Arte em sacola separada.
Se o material não for suficiente, o professor fará nova solicitação.
O uniforme estará disponível na Loja FITNESS HERING (Rua dos Mineiros – próximo à rodoviária –
Fone: (51) 3421-0022.

