
 
 
 
 
 

 
  

LISTA DE MATERIAIS 
1º ANO INTEGRAL BILÍNGUE 

 
 

2020 

Início das aulas – Ensino Fundamental: 27/01/2020 

Horário das aulas: Matutino: 7h20 às 12h 

Vespertino: 13h às 17h40 

Integral: 7h20 às 11h50 e 13h30 às 17h30 

As marcas são sugestões, mas pedimos que observe a qualidade do produto. 

Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome da criança. 

Entrega de materiais: em sala para a professora nos dias 23 e 24 de Janeiro. No período em que a criança for 

matriculada. 

Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula. 

A agenda é de uso obrigatório. É gratuita e será entregue no colégio em Janeiro/Fevereiro. 

 
Livros didáticos a serem adquiridos na escola 

 
- Sistema Mackenzie de Ensino. 
- Capricho. Caligrafia. Editora Quinteto FTD 

 

- Os dois livros literários a serem adquiridos serão informados na agenda. 

 

Materiais Pedagógicos a serem utilizados na escola 

 
04 colas bastão 

01 apontador com depósito 

01 bloco de Canson colorido A4 

01 bolsinha para lápis 

01 bloco de Canson colorido A3 branco 

05 borrachas TK Faber Castell 

02 cadernos brochurão grande capa dura (98 folhas) 

02 caixas de lápis de cor Faber Castell (24 cores) 

01 estojo de caneta hidrográfica Faber Castell (12 cores) 

01 régua plástica transparente 30cm 

01 alfabeto móvel 

01 pasta transparente (bailarina) 

01 caixa de material dourado simples 

01 caixa de giz de cera (12 cores) 

01 ábaco fechado 

01 fita crepe 

01 tesoura Tramontina (nome gravado) 

Revistas e jornais para recorte 

 

 

 

04 cartolinas estampadas (xadrez, bolinhas, 

listradas) 

02 metros de papel Contact (transparente) grosso 

01 pasta elástica transparente com elástico (para 

transportar tarefas) 

01 pasta escolar com rodinhas (sugestão) 

01 pacote de papel fotográfico adesivo (20 folhas) 

01 pacote de papel fotográfico sem adesivo (20 

folhas) 230gr 

01 pacote de papel Diplomata Optaline 120 GR 

02 potes de massinha Soft Acrilex 500g (cores 

variadas) 

05 pacotes de chamequinho nas cores: azul, 

amarelo, verde, rosa e pêssego 

10 lápis de escrever Faber Castell  

01 pincel chato nº4 

01 tinta guache 250ml 

 

 

 

01 tela 20x20 

01 pacote de lenço umedecido 

02 canetas Acrilpen – cores variadas 

 

Livros didáticos a serem adquiridos na papelaria 

 
- Super Minds American English Student’s book 1 – Hebert Puchta, Gunter Gerngross and Peter Lewis-Jones – 

Cambridge – ISBN 978 1107 615 878 

- Super Minds American English Workbook 1 with online recources – Herbert Puchta, Gunter Gerngross and 

Peter Lewis-Jones – Cambridge – ISBN 978 1107 482 654 

 

01 pacote de palito de picolé cru com 100 unid. 

10 pompons de lã pequeno, cor e tamanho variados loja de aviamentos 

10 botões (cor e tamanho aleatório) 

 

Bilíngue 

 
01 caixa de cola colorida 

01 cartolina lisa (cor aleatória) 

 

 
Artes 

 

Livros literários a serem adquiridos na escola 

 

Material Didático - Tecnologias Integradas 

 

01 folha de papel Paraná 80  

01 pacote de palito de picolé cru de ponta redonda – 100 

unidades 

- Adquirido no estande específico no colégio no mês de janeiro. 



 
 

  

Material Didático - Integral Bilíngue 

 
Entrega de materiais: em sala para a professora nos dias 23 e 24 de Janeiro. No prédio do Integral Bilíngue 

- Pedagogia Musical, vol. 1. Ed. ABC Musical Kids. (Vendas pelo site: abcmusicalkids.com) 

- Iniciação à flauta, Ed. ABC Musical Kids. (Vendas pelo site: abcmusicalkids.com) 

 
Livros didáticos 

 
01 Garrafa de água  

01 Camiseta grande (para aulas de pintura) 

10 Lápis de escrever 

05 Borrachas 

01 Apontador 

01 Tesoura sem ponta 

01 Régua de 30 cm 

02 Caixas de lápis de cor (12 cores) 

01 Caixa de giz de cera (12 cores) 

01 Caixa de canetinhas (12 cores) 

01 Caixa de cola colorida (6 cores) 

03 Tubos de cola branca (100g) 

03 Tubos de cola bastão 

01 Tubo de cola de silicone/eva (90g) 

01 Pote de massinha (500g) 

01 Tempera guache azul (250ml) 

01 Tempera guache vermelha (250ml) 

01 Tempera guache amarela (250ml) 

01 Tempera guache preta (250ml) 

01 Tempera guache branca (250ml) 

01 Estojo aquarela (12 cores) 

01 Tela de pintura (20x30) 

 

 

01 Cartolina Branca 

02 Pincéis ( um grosso e um fino) 

01 Meu Primeiro Canson (caderno de desenho) 

02 Pacotes de canson colorido (tamanho A4 - 35 folhas) 

01 Bloco de papel A3 branco (20 folhas - 140 g/m2) 

01 Bloco criativo colorido A3 (32 folhas - 80 g/m2) 

01 Pacote de glitter 100g. (cor a escolha) 

01 Saco de palitos de madeira de picolé (100 unidades) 

02 metros de papel contact transparente 

01 Fita de cetim nº2 10mm (peça c/ 10mts) 

01 Folha de papel de seda colorido (cor a escolha) 

01 Pacotinho de pompons sortidos 

01 Pacotinho com olhos móveis (para artesanato) 

03 pratos de papelão nº 5 

01 esponja de cozinha 

Botões sortidos 

Miçangas sortidas 50g 

01 pasta catálogo (50 envelopes ofício) 

Livros didáticos 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LISTA DE MATERIAIS 
2º ANO INTEGRAL BILÍNGUE 

 

2020 

x Início das aulas – Ensino Fundamental: 27/01/2020 

Horário das aulas: Matutino: 7h20 às 12h 

Vespertino: 13h às 17h40 

Integral: 7h20 às 11h50 e 13h30 às 17h30 

As marcas são sugestões, mas pedimos que observe a qualidade do produto. 

Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome da criança. 

Entrega de materiais: em sala para a professora nos dias 23 e 24 de Janeiro. No período em que a criança for 

 matriculada. 

Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula. 

A agenda é de uso obrigatório. É gratuita e será entregue no colégio em Janeiro/Fevereiro. 
 

Livros didáticos a serem adquiridos na escola 
 

- Sistema Mackenzie de Ensino. 

- Super Minds American English Student’s book 2 - Herbert Puchta, Gunter Gerngross and Peter Lewis-Jones - 

Cambridge - ISBN 978 1107 661 974 

- Super Minds American English Workbook 2 with online resources - Herbert Puchta, Gunter Gerngross and Peter 

Lewis-Jones - Cambridge - ISBN 978 1107 482 66 

- 01 Dicionário didático básico – Língua Portuguesa 

 

Livros didáticos a serem adquiridos na papelaria 

 

01 caixa de material dourado simples 

02 apontadores com depósito 

05 borrachas TK Faber Castell 

01 caixa de lápis de cor (24 cores) 

10 lápis de escrever Faber Castell  

01 caderno brochurão - 48 folhas capa dura 

01 caderno brochurão – 96 folhas  

01 caderno brochurão – 96 folhas caligrafia (capa 

dura lisa e formato 200x275mm grande) TILIBRA 

01 estojo de caneta hidrográfica 12 cores Faber Castell 

01 tesoura escolar (Tramontina) com nome gravado 

01 pasta elástica fina (para transporte de atividade em folha) 

01 ábaco fechado 

01 régua plástica transparente 30cm 

01 cola bastão 36g Faber Castell 

01 pasta transparente (bailarina) – Ens. Rel. 

01 tinta guache 250 ml 

 

 

01 pincel chato nº 4 

02 colas branca 110 Tenaz 

01 metro de papel Contact transparente 

01 pacote de Canson A4 colorido 

01 pacote de papel fotográfico adesivo 

04 cartolinas estampadas 

01 resma de Chamex 500 folhas 

01 pote de massinha Soft Acrilex 500g 

01 pacote de Canson A3 branco 

02 revistas para recorte/ 1 caixa de sapato vazia 

02 gibis 

01 pacote de chamequinho colorido 

01 papel crepon (cor a escolha) 

01 pacote de Canson A3 – colorido 

01 caixa de giz de cera 12 cores 

01 fita crepe 

 

 

 

 

 

 

Artes 

 

Livros literários a serem adquiridos na escola 

 
- Os dois livros literários a serem adquiridos serão informados na agenda.  

 

01 caixa de cola colorida 6 cores 

10 botões (cor e tamanho aleatório) 

10 pompons de lã (cores aleatórias) – loja de aviamento 

 

Bilíngue 

 
01 pacote de palito de picolé na cor original  

(100 unid.) 

 

 

Livro didático adquirido na plataforma web família 
 

- Nuevo Recreo 2 – Editora Santillana. PIN 898941. Acesse a plataforma através do endereço: loja.moderna.com.br. Clique 

em “utilize seu código PIN” e faça seu cadastro. O livro será entregue no colégio. 1ª Entrega: Período de compra: de 

21/10/2019 até 27/11/2019 Entrega: 13/12/2019. 2ª Entrega: Período de compra: de 28/11/2019 até 12/12/2019 Entrega: 

06/01/2020. 3ª Entrega: Período de compra: de 13/12/2019 até 08/01/2020 Entrega: 24/01/2020. 

01 tela 20x20 

02 canetas Acrilpen – cores variadas 

01 folha de papel Paraná 80 

01 pacote de palito de picolé cru de ponta redonda – 100 unidades 

 

Material Didático - Tecnologias Integradas 

 
- Adquirido no estande específico no colégio no mês de janeiro. 

Materiais Pedagógicos a serem utilizados na escola 

 



 
 
  

Material Didático - Integral Bilíngue 

 

01 Garrafa de água  

01 Camiseta grande (para aulas de pintura) 

10 Lápis de escrever 

05 Borrachas 

01 Apontador 

01 Tesoura sem ponta 

01 Régua de 30 cm 

02 Caixas de lápis de cor (12 cores) 

01 Caixa de giz de cera (12 cores) 

01 Caixa de canetinhas (12 cores) 

01 Caixa de cola colorida (6 cores) 

03 Tubos de cola branca (100g) 

03 Tubos de cola bastão 

01 Tubo de cola de silicone/eva (90g) 

01 Pote de massinha (500g) 

01 Tempera guache azul (250ml) 

01 Tempera guache vermelha (250ml) 

01 Tempera guache amarela (250ml) 

01 Tempera guache preta (250ml) 

01 Tempera guache branca (250ml) 

01 Estojo aquarela (12 cores) 

 

 

 01 Tela de pintura (20x30) 

01 Cartolina Branca 

02 Pincéis (um grosso e um fino) 

01 Meu Primeiro Canson (caderno de desenho) 

02 Pacotes de canson colorido (tamanho A4 - 35 folhas) 

 01 Bloco de papel A3 branco (20 folhas - 140 g/m2) 

 01 Bloco criativo colorido A3 (32 folhas - 80 g/m2) 

 01 Pacote de glitter 100g. (cor a escolha) 

 01 Saco de palitos de madeira de picolé (100 unidades) 

 02 metros de papel contact transparente 

 01 Fita de cetim nº2 10mm (peça c/ 10mts) 

 01 Folha de papel de seda colorido (cor a escolha) 

 01 Pacotinho de pompons sortidos 

 01 Pacotinho com olhos móveis (para artesanato) 

 03 Pratos de papelão (nº 5) 

 01 Esponja de cozinha 

 Botões sortidos (50g) 

 Miçangas sortidas (50g) 

 01 Flauta Doce Soprano Germânica (sugestão de 

marca: Yamaha). 

 01 Pasta catálogo (50 envelopes ofício) 

 

Livros Didáticos 

 
- Pedagogia Musical, vol. 2. Ed. ABC Musical Kids. (Vendas pelo site: abcmusicalkids.com) 

- Iniciação à flauta, Ed. ABC Musical Kids. (Vendas pelo site: abcmusicalkids.com) 

 

 

Entrega de materiais: em sala para a professora nos dias 23 e 24 de Janeiro. No prédio do Integral Bilíngue. 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LISTA DE MATERIAIS 
3º ANO INTEGRAL BILÍNGUE 

 

2020 

Início das aulas – Ensino Fundamental: 27/01/2020 

Horário das aulas: Matutino: 7h20 às 12h 

Vespertino: 13h às 17h40 

Integral: 7h20 às 11h50 e 13h30 às 17h30 

As marcas são sugestões, mas pedimos que observe a qualidade do produto. 

Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome da criança. 

Entrega de materiais: em sala para a professora nos dias 23 e 24 de Janeiro. No período em que a criança for 

matriculada. Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula. 

A agenda é de uso obrigatório. É gratuita e será entregue no colégio em Janeiro/Fevereiro. 
 

Livros didáticos a serem adquiridos na escola 
 

- Sistema Mackenzie de Ensino. 

- Ensino Religioso – Aprender a palavra volume 1. Editora Cristã Evangélica. 

- Os dois livros literários a serem adquiridos serão informados na agenda. 
 

 

Livros literários a serem adquiridos na escola 

 

Livros didáticos a serem adquirido na papelaria 

 

Artes 

 
01 tela 20x20 

01 folha de papel Paraná – 80 

01 pacote de palito de picolé cru de ponta redonda – 100 unidades 

01 marcador para retroprojetor 2.0mm 

 

02 apontadores com depósito 

04 borrachas TK Faber Castell 

01 caderno brochurão grande capa dura 96 folhas  

(caligrafia) TILIBRA 

01 caderno brochurão grande capa dura 96 folhas  

(Matemática) 

01 caixa de lápis de cor comum 12 cores Faber Castell 

01 cola branca Tenaz 

01 pasta elástica fina 

40cm de tecido popeline (estampada) 

01 caderno espiral – 1 matéria – 96 folhas 

01 cola bastão 

01 colas de silicone 100g 

 

 

- Dicionário didático Básico de Língua Portuguesa 
 

Materiais pedagógicos a serem utilizados na escola 

 
01 estojo de zíper 

04 cartolinas estampadas (xadrez, bolinha ou listrada) 

10 lápis de escrever 

01 resma de Chamex branco 500 folhas 

02 pacotes de papel Canson A4 colorido 

01 régua plástica transparente 30cm 

01 tesoura escolar Tramontina com nome gravado 

01 pote de massinha Soft Acrilex 500g 

01 pacote de papel fotográfico adesivo 20 folhas 

01 pacote de papel Chamex colorido 

02 gibis 

01 estojo de caneta hidrográfica de 12 cores Faber 

Castell 

 

Música 

 

Livro didático adquirido na plataforma web família 
 

- Neuvo Recreo 3. Editora Santillana. PIN 784011. Acesse a plataforma através do endereço: loja.moderna.com.br. Clique em 

“utilize seu código PIN” e faça cadastro. O livro será entregue no colégio. 1ª Entrega: Período de compra: de 21/10/2019 até 

27/11/2019 Entrega: 13/12/2019. 2ª Entrega: Período de compra: de 28/11/2019 até 12/12/2019 Entrega: 06/01/2020. 3ª 

Entrega: Período de compra: de 13/12/2019 até 08/01/2020 Entrega: 24/01/2020. 

 

 

 

01 flauta doce soprano germânica (Sugestão de marca - Yamaha) 

 

Material Didático - Tecnologias Integradas 

 
- Adquirido no estande específico no colégio no mês de janeiro. 



 

  

02 pincéis chatos (número 06 e 10) 

01 tesoura pequena  

02 colas bastão  

02 colas líquidas 100 gr. 

01 caderno espiral 80 folhas  

01 pct. Papel sulfite A4 branco (100 folhas) 

01pct. Papel sulfite A4 colorido (100 folhas) 

01pct. 32 folhas coloridas (canson) 

01 tela pintura 20x30  

01 cx. De tinta guache  

01 pasta de plástico A4  

01 pasta A4 com grampo  

01 cartolina branca  

02 metros de papel contact transparente 

01 cola p/ isopor/Eva/transparente 90g. 

01 pacote de glitter 100g. (Cor a escolha)  

01 pct. De lantejoulas (cor a escolha) 

02 envelopes ofício 

05 sacos zip lock n9 

01 pct com olhos móveis para artesanato  

05 pratos de papelão (pequeno)  

01 jogo quebra-cabeça 

02 livros paradidáticos em inglês que serão pedidos durante o ano. 

 

Livros paradidáticos de inglês 

 

- 9780994383853 YOUNG EXPLORERS 1 COL COUTO MAGALHÃES 3 ANO PK – Editora Oxford 

 Higiene Pessoal 

 
01 Nécessaire para higiene pessoal/bucal, contendo pelo menos uma escova de dentes, um fio dental, e uma pasta 

de dentes. 

01 troca de roupa incluindo calcinha ou cueca para troca de EMERGÊNCIA (esta deverá vir e voltar dentro de 

uma mochila todos os dias) 

01 caixa de lenços de papel 

 

Obs: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.  

Obs: Não achamos necessário um estojo exclusivo para o bilíngue. Os alunos podem usar o mesmo que usam no 

regular. Sobre as colas e a tesoura, esses sim mantemos em sala. 

Livro didático de inglês 

 

02 livros paradidáticos em inglês que serão pedidos durante o ano. 

 

Material Didático - Integral Bilíngue 

 
Entrega de materiais: em sala para a professora nos dias 23 e 24 de Janeiro. No prédio do Integral Bilíngue. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LISTA DE MATERIAIS 
4º ANO INTEGRAL BILÍNGUE 

 

2020 

Início das aulas – Ensino Fundamental: 27/01/2020 

Horário das aulas: Matutino: 7h20 às 12h 

Vespertino: 13h às 17h40 

Integral: 7h20 às 11h50 e 13h30 às 17h30 

As marcas são sugestões, mas pedimos que observe a qualidade do produto. 

Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome da criança. 

Entrega de materiais: em sala para a professora nos dias 23 e 24 de Janeiro. No período em que a criança for 

matriculada. Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula. 

A agenda é de uso obrigatório. É gratuita e será entregue no colégio em Janeiro/Fevereiro. 
 

Livros didáticos a serem adquiridos na escola 
 

- Sistema Mackenzie de Ensino. 
- Ensino Religioso – Aprender a palavra volume 3. Editora Cristã Evangélica. 

 

 

Livros literários a serem adquiridos na escola 

 

Livros didáticos a serem adquirido na papelaria 

 

Artes 

 
01 tela 20x20 

01 folha de papel Paraná – 80 

01 pacote de palito de picolé cru de ponta redonda – 100 unidades 

 

 

01 estojo escolar completo (lápis, borracha,  

apontador, lápis de cor...) 

05 cadernos brochurão de 48 folhas 

02 cadernos brochurão de 96 folhas  

02 colas branca de 90g 

01 pasta elástica transparente fina 

01 tesousa escolar sem ponta 

01 régua plástica transparente 30cm 

01 pacote de palitos de picolé colorido (Sounid) 

01 fitilho 50 metros médio (cores variadas) 

01 colas de silicone 100g 

 

Materiais pedagógicos a serem utilizados na escola 

 

02 pacotes de Canson 

01 pacote de chamequinho colorido 

04 cartolinas estampadas (xadrez/ bolinha/ listras) 

01 resma de papel chamex 500 folhas 

01 bloco de A3 branco 

01 revista 

02 Gibis 

04 papel crepom cores variadas 

01 pacote de papel fotográfico adesivo 

01 estojo de caneta hidrográfica de 12 cores Faber Castell 
 

 

- Os dois livros literários a serem adquiridos serão informados na agenda. 

 

 

- Dicionário didático Básico de Língua Portuguesa  

 

Música 

 01 caderno capa dura pequeno – 48 folhas 

 

Livro didático adquirido na plataforma web família 

 
- Nuevo Recreo 4. Editora Santillana. PIN 580716. Acesse a plataforma através do endereço: loja.moderna.com.br. Clique em 

“utilize seu código PIN” e faça seu cadastro. O livro será entregue no colégio. 1ª Entrega: Período de compra: de 21/10/2019 

até 27/11/2019 Entrega: 13/12/2019. 2ª Entrega: Período de compra: de 28/11/2019 até 12/12/2019 Entrega: 06/01/2020. 3ª 

Entrega: Período de compra: de 13/12/2019 até 08/01/2020 Entrega: 24/01/2020. 

 
 

 

Material Didático - Tecnologias Integradas 

 
- Adquirido no estande específico no colégio no mês de janeiro. 



 
  

02 lápis de escrever 

02 borrachas 

Lápis de cor 

Canetinha 

Tesoura 

02 unidades de cola bastão 

01 tubo de cola branca 500 g  

01 cola de silicone pequena 

01pacote de Papel A4 branco 

01 pacote de papel A4 colorido 

01 pacote de papel canson 

01 cartolina branca 

01 cartolina pintada 

01 cartolina estampada 

01 caderno 

01 pacote de letrinhas do alfabeto de plástico 

01 pasta ofício aba elástico lombo 4cm transparente (atenção para guardar livros e cadernos, não serve da 

fininha) 

02 livros paradidáticos em inglês que serão pedidos durante o ano 

 
Livros paradidáticos de inglês 

 

9780994383860 YOUNG EXPLORERS 2 COL COUTO MAGALHÃES 4 ANO PK – Editora Oxford  

 Higiene Pessoal 

 
01 Nécessaire para higiene pessoal/bucal, contendo pelo menos uma escova de dentes, um fio dental, e uma pasta 

de dentes. 

01 troca de roupa incluindo calcinha ou cueca para troca de EMERGÊNCIA (esta deverá vir e voltar dentro de 

uma mochila todos os dias) 

01 caixa de lenços de papel 

Obs: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.  

 Obs: Não achamos necessário um estojo exclusivo para o bilíngue. Os alunos podem usar o mesmo que usam no 

regular. Sobre as colas e a tesoura, esses sim mantemos em sala. 

Livro didático de inglês 

 

02 livros paradidáticos em inglês que serão pedidos durante o ano 

 

Entrega de materiais: em sala para a professora nos dias 23 e 24 de Janeiro. No prédio do Integral Bilíngue. 

 

Material Didático - Integral Bilíngue 

 



 

 
 
 
 
 

  

LISTA DE MATERIAIS 
5º ANO INTEGRAL BILÍNGUE 

 

2020 

Início das aulas – Ensino Fundamental: 27/01/2020 

Horário das aulas: Matutino: 7h20 às 12h 

Vespertino: 13h às 17h40 

Integral: 7h20 às 11h50 e 13h30 às 17h30 

As marcas são sugestões, mas pedimos que observe a qualidade do produto. 

Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome da criança. 

Entrega de materiais: em sala para a professora nos dias 23 e 24 de Janeiro. No período em que a criança for 

matriculada. Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do 1º dia de aula. 

A agenda é de uso obrigatório. É gratuita e será entregue no colégio em Janeiro/Fevereiro. 

 

 

 

 

 

 
 

Livros didáticos a serem adquiridos na escola 
 

- Sistema Mackenzie de Ensino. 
- Ensino Religioso – Aprender a palavra volume 4. Editora Cristã Evangélica. 

 

Livros didáticos a serem adquiridos na escola 

 

Livros literários a serem adquiridos na papelaria 

 

Materiais pedagógicos a serem utilizados na escola 

 

- Os dois livros literários a serem adquiridos serão informados na agenda. 

 

- 01 dicionário  básico Língua Portuguesa. 

 

 

01 caderno capa dura pequeno – 48 folhas 

 

Livro didático adquirido na plataforma web família 

 
- Nuevo Recreo 5. Editora Santillana. PIN 21538. Acesse a plataforma através do endereço: loja.moderna.com.br. Clique em 

“utilize seu código PIN” e faça seu cadastro. O livro será entregue no colégio. 1ª Entrega: Período de compra: de 21/10/2019 

até 27/11/2019 Entrega: 13/12/2019. 2ª Entrega: Período de compra: de 28/11/2019 até 12/12/2019 Entrega: 06/01/2020. 3ª 

Entrega: Período de compra: de 13/12/2019 até 08/01/2020 Entrega: 24/01/2020. 

 

 

Música 

 

01 folha de papel Paraná – 80 

01 tela 20x20 

01 pacote de palito de picolé cru de ponta redonda – 100 unidades 

 

 

Artes 

 

01 apontador com depósito 

02 blocos de Canson colorido A4 

02 borrachas TK 

02 cartolinas decoradas 

01 caixa de lápis de cor comum – 12 cores 

01 caneta permanente (preta ou azul) 

04 cadernos brochurão 48 folhas capa dura grande 

02 cadernos brochurão 96 folhas capa dura grande 

03 colas branca Tenaz 90g 

01 pacote de papel fotográfico adesivo 

01 fita crepe 

01 fita de embalagem transparente 

01 estojo de caneta hidrográfica 12 cores Faber Castell 

 

01 colas de silicone 100g 

10 lápis de escrever 

01 pasta elástica fina 

01 régua plástica transparente 30cm 

01 tesoura escolar Tramontina (com nome gravado) 

01 compasso 

01 transferidor 

01 bloco de papel A3 

01 resma de papel Chamex 500 folhas 

01 estojo escolar completo 

04 papel crepom (cores variadas) 

03 papel cartão liso (cores variadas) 

 

Material Didático - Tecnologias Integradas 

 
- Adquirido no estande específico no colégio no mês de janeiro. 

 



 01 caderno aspiral 100 folhas 

02 pct. de chamequinho branco 

01 pct. de canson 80 g/m² - colorido 32 folhas 

01 pasta transparente 

01 régua 30 cm 
 

Livros Paradidáticos 

 
- Oxford Read and Imagine Level 5: The bad house; 

- Oxford Read and Imagine Level 6: invisible. 

 
Livro didático de inglês 

 
9780994383891 OXFORD DISCOVER 1 COL COUTO MAGALHAES 5 ANO PK – Editora Oxford 

 Higiene Pessoal 

 
01 Nécessaire para higiene pessoal/bucal, contendo pelo menos uma escova de dentes, um fio dental, e uma pasta 

de dentes. 

01 troca de roupa incluindo calcinha ou cueca para troca de EMERGÊNCIA (esta deverá vir e voltar dentro de 

uma mochila todos os dias) 

01 caixa de lenços de papel 

Obs: Todos os materiais e uniforme deverão ser etiquetados com o nome da criança.  

Obs: Não achamos necessário um estojo exclusivo para o bilíngue. Os alunos podem usar o mesmo que usam no 

regular. Sobre as colas e a tesoura, esses sim mantemos em sala 

Material Didático - Integral Bilíngue 

 
Entrega de materiais: em sala para a professora nos dias 23 e 24 de Janeiro. No prédio do Integral Bilíngue. 

 


