Girassol Creche Escola
Construindo Excelência em Educação
Lista de material individual 2018 - Berçário I
• 01 bolsa da escola com três divisórias (uso obrigatório);
• 01 jogo de lençol completo (fronha, lençol com e sem elástico) para ser trocado uma vez
por semana;
• 01 travesseiro pequeno;
• 01 toalha de banho (diária);
• 01 sabonete líquido;
• 01 shampoo (após seis meses de idade);
• 01 condicionador (após seis meses de idade);
• 01 pacote de fraldas;
• 01 pomada para prevenção de assaduras;
• 04 mudas de roupas diariamente (integral);
• 02 mudas de roupas diariamente (ampliado);
• 02 babadores impermeáveis (uso diário),
• 01 par de sapatilhas ou meia antiderrapante;
• 01 escova e pente de cabelo;
• 02 pacotes de lenços umedecidos (decorrer do ano);
• 01 óleo para massagem;
• 01 pacote de algodão;
• 01 caixa de hastes flexíveis;
• 01 escova de silicone com protetor;
• 05 pacotes de gaze para higiene bucal;
• 01 escova de dente com protetor de cerdas (para bebês que têm dentes);
• 01 creme dental sem flúor (para bebês que têm dentes);
• 06 caixas de lenço de papel;
• 01 rolo de saco ou saco para roupa suja e molhada;
• 01 repelente (após seis meses de idade);
• 01 livro de pano e 01 de banho.

Para alimentação:
• 01 copo com bico e/ou mamadeira para água;
• 01 copo com bico e/ou mamadeira para suco.
Uso pedagógico:
• 01 foto da criança ampliada (tamanho ofício);
• 01 foto 10x15 da família;
• 01 foto 10x15 da mamãe com a criança;
• 01 foto 10x15 do papai com a criança;
• 01 pen drive de 8 gigas.
Todo material da criança deverá ser identificado.
Orientações básicas:
• O leite deverá ser enviado em pote dosador diariamente;
• As mamadeiras serão enviadas para casa diariamente para esterilização;

•
•

O copo de transição será utilizado quando o bebê já tiver autonomia para segurar a
mamadeira;
Solicitamos que todo material seja entregue de uma só vez, no primeiro dia de aula.

Material de uso comum:
Conforme proposta educacional da escola, os alunos participam de diversas propostas de
estimulação, na quais utilizam diferentes tipos de materiais, todos de uso comum e comprados
pela escola.
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Girassol Creche Escola
Construindo Excelência em Educação
LISTA DE MATERIAL 2018 - BERÇÁRIO II
01 bolsa da escola com três divisórias (uso obrigatório);
01 pasta para o projeto de leitura (Secretaria);
01 toalha de banho (diária);
01 pente de cabelo;
01 sabonete líquido;
01 shampoo e 01 condicionador;
01 lençol;
01 travesseiro pequeno;
01 pacote de fraldas;
01 pomada para prevenção de assaduras;
04 mudas de roupas diariamente (integral);
02 mudas de roupas diariamente (ampliado);
01 par de sapatilhas ou meia antiderrapante;
02 pacotes de lenços umedecidos (os demais serão solicitados ao longo do ano letivo);
01 caixas de hastes flexíveis;
01 escova de dentes com protetor de cerdas;
01 creme dental sem flúor;
01 nécessaire;
06 caixas de lenço de papel;
01 rolo de saco ou saco para roupa suja e molhada;
01 repelente;
01 par de chinelos com elástico (para uso na escola)
02 livros de capa dura pop up.

Para alimentação:
01 copo de treinamento/transição.
Uso pedagógico:
• 01 foto da criança ampliada (tamanho ofício);
• 01 foto 10x15 da família;
• 01 foto 10x15 da mamãe com a criança;
•
01 foto 10x15 do papai com a criança;
• 01 pen drive de 8 gigas.
Todo material da criança deverá ser identificado.
Orientações básicas:
O leite deverá ser enviado em pote dosador diariamente.
A escova de dentes permanecerá na bolsa, para higienização diária.
Não nos responsabilizamos pelos objetos e pertences não identificados.
Solicitamos que todo material seja entregue de uma só vez, no primeiro dia de aula.

Material de uso comum.
Conforme proposta educacional da escola, os alunos participam de diversas atividades de
estimulação, na quais utilizam diferentes tipos de materiais, todos de uso comum e comprados
pela escola.

Girassol Creche Escola
Construindo Excelência em Educação
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Lista de material 2018 - Maternal I
Uniforme da escola e tênis de velcro (uso diário obrigatório);
01 agenda (uso diário obrigatório);
01 pasta do projeto de leitura (Secretaria);
01 mochila de rodinha (estímulo autonomia)
01 tesoura de lâminas plásticas;
01 pasta de dentes (sem flúor);
01 escova de dente com protetor de cerdas;
01 toalha de mão (diária);
02 fraldas (manter na mochila, caso não esteja desfraldado)
04 caixas de lenço de papel;
01 muda de roupa que deverá ficar na mochila;
01 sacola para roupa molhada;
01 toalha de banho, caso seja necessário;
Para uso na piscina: sunga ou maiô, touca, toalha, filtro solar e óculos para natação
(opcional), fralda de piscina (caso a criança não esteja desfraldada).

Modelo da tesoura
Uso pedagógico:
• 01 foto da criança 10x15;
• 01 foto 3x4 (para 2º semestre);
• 01 foto 10x15 da família;
• 01 foto 10x15 da criança com a mamãe;
• 01 foto 10x15 da criança com o papai;
• 01 pen drive de 8 gigas.
Solicitamos que todo material seja entregue na primeira semana de aula com identificação.
Material de uso comum:
Conforme proposta educacional da escola, os alunos participam de diversas atividades de
estimulação, na quais utilizam diferentes tipos de materiais, todos de uso comum e comprados
pela escola.
Os livros do Projeto de leitura serão informados posteriormente.
Na Secretaria da Escola, estarão à venda os seguintes kits:
Kit1 - 45,00 - 01 nécessaire, 01 toalha e 01 squeeze (todas nomeadas).
Kit 2- 50,00- 5 toalhas (com nome bordado) e 01 squeeze (com nome gravado).
* As encomendas que forem realizadas até o dia 15 de janeiro serão entregues na primeira
semana de março.
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Girassol Creche Escola
Construindo Excelência em Educação
Lista de material 2018 - Maternal II
Uniforme (uso diário obrigatório);
01 agenda (uso diário obrigatório);
01 pasta do projeto de leitura (Secretaria);
01 pasta de dente (sem flúor);
01 escova de dente com protetor de cerdas;
01 toalha de mão (diária);
O1 vidro de cola branca;
01 tesoura (modelo anexo);
04 caixas de lenço de papel;
01 muda de roupa que deverá ficar na mochila;
01 toalha de banho, caso seja necessário;
Para uso na piscina: sunga ou maiô, touca, toalha, filtro solar e óculos para natação
(opcional).

Uso pedagógico:
• 01 foto da criança 10x15;
• 01 foto 3x4;
• 01 foto 10x15 da família;
• 01 foto 10x15 da criança com a mamãe;
• 01 foto 10x15 da criança com o papai;
• 01 pen drive de 8 gigas.
Solicitamos que o todo material seja entregue na primeira semana de aula com identificação.
Material de uso comum:
Conforme proposta educacional da escola, os alunos participam de diversas atividades de
estimulação, na quais utilizam diferentes tipos de materiais, todos de uso comum e comprados
pela escola.
Na Secretaria da Escola, estarão à venda os seguintes kits:
Kit1- 45,00 - 01 nécessaire, 01 toalha e 01 squeeze (todas nomeadas).
Kit 2- 50,00- 5 toalhas (com nome bordado) e 01 squeeze (com nome gravado).
* As encomendas que forem realizadas até o dia 15 de janeiro serão entregues na primeira
semana de março.

Girassol Creche Escola
Construindo Excelência em Educação

Lista de Material / 2018
Pré I
 2 caixas de lenço de papel;
 1 nécessaire com escova de dente com protetor de cerdas (com nome), pasta de dente
(com nome) e uma toalha de mão (com nome bordado) para ser trocada todos os dias;
 1 pasta de ferragem transparente (qualquer cor);
 1 tesoura sem ponta e 1 tubo de cola com 90 gramas;
 1 estojo com 2 lápis grafite triangulares, borracha dura, 6 canetinhas pilot grossas, lápis
de cor triangular 12 cores, 1 apontador p/ lápis triangular; 1 tesoura sem ponta;
 Empréstimo de 2 livros de história para o Projeto de Leitura que serão devolvidos ao
término do semestre.
 1 pasta personalizada para Projeto de Leitura;
Observação: Os alunos novos e os alunos cujas pastas já estão danificadas deverão
encomendar a pasta para o Projeto de Leitura na Secretaria da Escola.
 Material para uso na piscina: uniforme (sunga ou maiô), touca, óculos (opcional), toalha
e protetor solar.
 1 lupa.
Na Secretaria da Escola, estarão à venda os seguintes kits:
Sugestão: Kit1- 45,00 - 1 nécessaire, 1 toalha e 1 squeeze (todas nomeadas).
Kit 2- 50,00- 5 toalhas (com nome bordado) e 1 squeeze (com nome gravado).
• As encomendas que forem realizadas até o dia 15 de janeiro serão entregues na primeira
semana de março.
•

OBS: TODO MATERIAL DEVERÁ VIR COM IDENTIFICAÇÃO.

Atenciosamente,
Direção / Supervisão / Coordenação

Girassol Creche Escola
Construindo Excelência em Educação

Lista de Material / 2018
Pré II
▪ 1 pasta de ferragem transparente (qualquer cor);
▪ 1 estojo com réguas de cuisenaire;
▪ 1 nécessaire com escova de dente com protetor de cerdas (com nome), pasta de dente
(com nome) e uma toalha de mão (com nome bordado) para ser trocada todos os dias.
▪ 2 caixas de lenço de papel;
▪ 1 estojo com 2 lápis grafite triangulares Faber Castell, borracha dura, canetinha hidrocor
de 12 cores, lápis de cor triangular 12 cores, 1 apontador p/ lápis triangular, 1 tubo de
cola com 90 gramas e 1 tesoura sem ponta;
▪ Empréstimo de 2 livros de história para o Projeto de Leitura que serão devolvidos ao
término do semestre.
▪ Material para uso na piscina: uniforme (sunga ou maiô), touca, óculos (opcional), toalha
e protetor;
▪ 1 pasta personalizada para o Projeto de Leitura;
▪ Observação: Os alunos novos e os alunos cujas pastas já estão danificadas deverão
encomendar a pasta para o Projeto de Leitura na Secretaria da Escola;
▪ 1 lupa.
Livro Didático:
Livro
Projeto Ápis
Matemática

Pré II
- Educação Infantil 3

Editora
Editora Ática

Obs: 1) Os livros poderão ser adquiridos na Livraria Leitura do Park Shopping ou com o livreiro
Gilton (98207-9732)
2) Na Secretaria da Escola, estarão à venda os seguintes kits:
Sugestão: Kit1- 45,00 - 1 nécessaire, 1 toalha e 1 squeeze (todas nomeadas).
Kit 2- 50,00- 5 toalhas (com nome bordado)e 1 squeeze (com nome gravado).
• As encomendas que forem realizadas até o dia 15 de janeiro serão entregues na primeira
semana de março.
OBS: TODO MATERIAL DEVERÁ VIR COM IDENTIFICAÇÃO

Girassol Creche Escola
Construindo Excelência em Educação

Lista de material individual – Ensino Fundamental 2018 - 1° ano
•

•
•

Um estojo com: três lápis grafite triangulares Faber Castell, uma borracha dura, um apontador,
um tubo de cola, uma tesoura sem ponta e quatro canetas Paper Mate / kilométrica (qualquer
cor);
Doze canetinhas hidrocores;
Uma caixa com doze lápis de cor;
Uma caixa pequena de réguas Escala de Cuisenaire;
Uma pasta de trilho transparente azul;
Um nécessaire com creme dental (com nome), escova de dente (com nome), toalha de mão (com
nome bordado) e uma garrafa para beber água / squeeze (com nome gravado);
Uma pasta personalizada para o Projeto de Leitura (encomenda na Secretaria da Escola);
Material para piscina: sunga ou maiô e touca, óculos (opcional), toalha ou roupão e protetor solar;

•
•

Uma pasta plástica azul pequena com elástico para proteger a agenda;
Uma agenda que deverá ser adquirida na Secretaria da Escola.

•
•
•
•
•

Livros didáticos:
Livro

Autor (es)

Coleção Presente - Língua
Portuguesa

Débora Vaz
Elody Nunes Moraes
Rosângela Vellago

Projeto Ápis – Matemática

Luiz Roberto Dante

Editora

Ano

Edição

Moderna

1°

4ª

1º

3ª

Richmond

1º

Second

Ática

1º

--------------

Ática

1º

---------------

Ática

ISBN-9788508184767
Kid´s Web
Livro paradidático 1º bimestre

Ana Lucia Militello

Sônia Junqueira

O menino e o muro
Livro paradidático 2º bimestre
Fogo no céu

Mary França e
Eliardo França

Obs: 1) Os livros poderão ser adquiridos na Livraria Leitura do Park Shopping ou com o livreiro Gilton
(98207-9732)
2) Na Secretaria da Escola, estarão à venda os seguintes kits:
Kit1- 45,00 - 01 nécessaire, 01 toalha e 01 squeeze (todas nomeadas).
Kit 2- 50,00- 5 toalhas (com nome bordado) e 01 squeeze (com nome gravado).
* As encomendas que forem realizadas até o dia 15 de janeiro serão entregues na primeira semana de
março.
3) Pedimos que todo material do aluno seja identificado. Estão liberados adesivos para capas dos
cadernos.

Girassol Creche Escola
Construindo Excelência em Educação

Lista de material individual – Ensino Fundamental- 2018 - 2° ano
•

•
•

Um estojo com: três lápis grafite Faber Castell 6B, uma borracha dura, um apontador, um
tubo de cola, uma tesoura sem ponta, quatro canetas Paper Mate / Kilométrica (qualquer cor)
e uma caneta marca texto;
Uma régua de madeira ou alumínio de 30 cm;
Uma caixa de lápis de cor com 12 unidades.
Dois cadernos pautados pequenos com capa dura lisa verde na vertical para o 2° bimestre;
Uma caixa de material dourado para 1° semestre;
Doze canetinhas hidrocores;
Uma caixa de réguas Escala de Cuisenaire;
Uma pasta de trilho transparente verde;
Uma flauta doce Yamarra G “Sol”;
Um nécessaire com creme dental (com nome), escova com protetor de cerdas (com nome),
toalha de mão (com nome bordado) e uma garrafa para beber água / squeeze (com nome
gravado);
Material para piscina: sunga ou maiô e touca, óculos (opcional), toalha ou roupão e protetor
solar;
Uma pasta personalizada para o Projeto de Leitura (encomendas na Secretaria da Escola);
Uma agenda que deverá ser adquirida na Secretaria da Escola;

•

Uma pasta plástica verde pequena com elástico para proteger a agenda.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Livros didáticos:
Livro

Autor (es)

Projeto Buriti – Buriti
Português

Obra coletiva
concebida, desenvolvida
e produzida pela Editora
Moderna

Projeto Ápis – Matemática

Luiz Roberto Dante

Editora

Ano

Edição

Moderna

2°

4ª

2º

3ª

Richmond

2º

Second

Moderna

2º

1ª

Editora do Brasil

2º

1ª

Moderna

2º

1ª

Ática

ISBN-9788508184774
Kid´s Web
Pequeno dicionário Houaiss
da língua portuguesa
Livro paradidático- 1º bim.

Ana Lucia Militello
Houaiss

Mailza de Fatima
Barbosa

Bruna, a tagarela
Livro paradidático- 2º bim.
Um gol de placa

Pedro Bandeira

Obs: 1) Os livros poderão ser adquiridos na Livraria Leitura do Park Shopping ou com o livreiro Gilton
(98207-9732)
2) Na Secretaria da Escola, estarão à venda os seguintes kits:
Kit1- 45,00 - 01 nécessaire, 01 toalha e 01 squeeze (todas nomeadas).
Kit 2- 50,00- 5 toalhas (com nome bordado) e 01 squeeze (com nome gravado).
* As encomendas que forem realizadas até o dia 15 de janeiro serão entregues na primeira semana de
março.
3) Pedimos que todo material do aluno seja identificado. Estão liberados adesivos para capas dos
cadernos.

Girassol Creche Escola
Construindo Excelência em Educação

Lista de material individual – Ensino Fundamental- 2018 - 3° ano
•

Um estojo com: 3 lápis grafite Faber Castell 6B, uma borracha dura, um apontador, um
tubo de cola,1 tesoura sem ponta, quatro canetas Paper Mate / kilométrica (qualquer cor)
e uma caneta marca texto;
• Uma régua de 30 cm de madeira ou alumínio;
• Dois cadernos grandes de capa dura lisa amarela na vertical para as disciplinas de
Português e Matemática (96 folhas);
• Dois cadernos pequenos de capa dura lisa amarela na vertical : um para disciplinas de
Geografia e História e outro para a de Ciências;
• Doze canetinhas hidrocores;
• Uma caixa com 12 cores de lápis de cor;
• Uma caixa de material dourado;
• Um caderno pequeno com pauta de música (apenas para os alunos que ainda não o
adquiriram);
• Uma flauta doce Yamarra G “Sol";
• Quatro pastas de trilho transparente, uma para as disciplinas de História e Geografia, uma
para a de Português, uma para a de Matemática e uma para a de Ciências;
• Um nécessaire com creme dental (com nome), escova de dente com cerdas (com nome),
toalha de mão (com nome bordado) e uma garrafa para beber água /squeeze (com nome
gravado);
• Material para piscina: sunga ou maiô e touca, óculos (opcional), toalha ou roupão e
protetor solar;
• Uma agenda que deverá ser adquirida na Secretaria da Escola;
• Uma pasta personalizada para o Projeto de Leitura (encomendas na Secretaria da Escola);
• Uma pasta plástica transparente pequena com elástico para proteger a agenda.
Livros didáticos:
Livro

Autor (es)

Projeto Buriti – Buriti
Português

Obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela
Editora Moderna

Projeto Ápis – Matemática

Luiz Roberto Dante

Editora

Ano

Edição

Moderna

3°

4ª

3º

3ª

3º

4ª

3º

4ª

Ática

ISBN-9788508184781
Projeto Buriti – Buriti
Geografia

Obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela
Editora Moderna

Projeto Buriti – Buriti
História

Obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela
Editora Moderna

Moderna

Moderna

Kid´s Web

Pequeno dicionário
Houaiss da língua
portuguesa- Nova
Correção Ortográfica.

Ana Lucia Militello

Richmond

Houaiss

Moderna

3º

2º

Second

1ª

Livros paradidáticos:
Livro
1º bimestre: Felpo Filva
2º bimestre: Azul e lindo
planeta Terra, nossa casa

Autor (es)

Editora

Eva Furnari

Moderna

Ruth Rocha

Salamandra

Edição
1ª
1ª

Obs: 1) Os livros poderão ser adquiridos na Livraria Leitura do Park Shopping ou com o livreiro Gilton
(98207-9732)
2) Na Secretaria da Escola, estarão à venda os seguintes kits:
Kit1- 45,00 - 01 nécessaire, 01 toalha e 01 squeeze (todas nomeadas).
Kit 2- 50,00- 5 toalhas (com nome bordado) e 01 squeeze (com nome gravado).
* As encomendas que forem realizadas até o dia 15 de janeiro serão entregues na primeira semana de
março.
3) Pedimos que todo material do aluno seja identificado. Estão liberados adesivos para capas dos
cadernos.

.

Girassol Creche Escola
Construindo Excelência em Educação

Lista de material individual – Ensino Fundamental- 2018 - 4° ano
•

•
•
•
•
•
•
•

Um estojo com: dois lápis Faber Castell 6B, uma lapiseira 0.9 com caixa de grafite
correspondente, uma borracha, um apontador, um tubo de cola, uma tesoura sem ponta e
quatro canetas Paper Mate / kilométrica (qualquer cor) e uma caneta marca texto;
• Dois cadernos grandes de capa dura lisa vermelha na vertical para as disciplinas de
Português e Matemática (96 folhas cada um);
• Dois cadernos grandes de capa dura lisa azul na vertical para as disciplinas de Geografia
e História e Ciências (96 folhas cada um);
• Doze canetinhas hidrocores;
• Uma caixa de lápis de cor (12 cores)
• Uma régua 30 cm de madeira ou alumínio;
Um caderno pequeno com pauta de música (apenas para os alunos que ainda não o
adquiriram).
Uma flauta doce Yamarra G “Sol";
Cinco pastas de trilho transparentes: 2 vermelhas e 3 azuis;
Um nécessaire com creme dental (com nome), escova de dente (com nomes), toalha de mão
(com nome bordado) e uma garrafa para beber água / squeeze (com nome gravado);
Uma pasta personalizada para o Projeto de Leitura (encomendas na Secretaria da Escola);
Material para piscina: sunga ou maiô e touca, óculos (opcional), toalha ou roupão e protetor
solar;
Uma pasta plástica pequena transparente com elástico para proteger a agenda.
Livros didáticos:
Livro

Autor (es)

Projeto Buriti – Buriti
Português

Obra coletiva
concebida, desenvolvida
e produzida pela Editora
Moderna

Projeto Ápis – Matemática

Luiz Roberto Dante

Editora
Moderna

Ática

Ano

Edição

4º

4ª

4º

3ª

ISBN-9788508184767
Projeto Buriti – Buriti
Geografia

Obra coletiva
concebida, desenvolvida
e produzida pela Editora
Moderna

Projeto Buriti – Buriti
História

Obra coletiva
concebida, desenvolvida
e produzida pela Editora
Moderna

Kid´s Web

Ana Lucia Militello

Moderna

Moderna

Richmond

4º

4ª

4º

4ª

4º

Second

Atlas Geográfico Ilustrado

Pequeno dicionário Houaiss
da língua portuguesa- Nova
Correção Ortográfica.

Livros paradidáticos:

Graça Maria Lemos
Ferreira
Marcello Martinelli
Houaiss

Eliana Pougy

Moderna

Moderna

4ª

2º

Moderna

1ª

1ª

1° bimestre- Eu vi por aí

2º bimestre: 500 anos – A
viagem de uma criança
pelo Brasil do presente e
do passado

Regina Rennó

FTD

1ª

Obs: 1) Os livros poderão ser adquiridos na Livraria Leitura do Park Shopping ou com o livreiro Gilton
(98207-9732)
2) Na Secretaria da Escola, estarão à venda os seguintes kits:
Kit1- 45,00 - 01 nécessaire, 01 toalha e 01 squeeze (todas nomeadas).
Kit 2- 50,00- 5 toalhas (com nome bordado) e 01 squeeze (com nome gravado).
* As encomendas que forem realizadas até o dia 15 de janeiro serão entregues na primeira semana de
março.
3) Pedimos que todo material do aluno seja identificado. Estão liberados adesivos para capas dos
cadernos.

Girassol Creche Escola
Construindo Excelência em Educação

Lista de material individual – Ensino Fundamental 2018 – 5° ano
•

•
•
•
•
•
•
•

Um estojo com: dois lápis Faber Castell 6B, uma lapiseira 0.9 com caixa de grafite
correspondente, uma borracha dura, um apontador, um tubo de cola, uma tesoura sem
ponta e quatro canetas Paper Mate / kilométrica (qualquer cor) e uma caneta marca texto;
• Dois cadernos grandes de capa dura lisa vermelha na vertical para as disciplinas de
Português e Matemática (96 folhas cada um);
• Dois cadernos grandes de capa dura lisa azul na vertical para as disciplinas de Geografia
e História e Ciências (96 folhas cada um);
• Doze canetinhas hidrocores;
• Uma caixa de lápis de cor com 12 cores;
• Uma régua 30 cm de madeira ou alumínio, um compasso e um transferidor;
• Um pen drive de 4 gigas;
Um caderno pequeno com pauta de música (apenas para os alunos que ainda não o
adquiriram);
Uma flauta doce Yamarra G “Sol";
Cinco pastas de trilho transparentes: duas vermelhas e três azuis;
Um nécessaire com creme dental (com nome), escova de dente (com nome), toalha de mão
(com nome bordado) e uma garrafa para beber água / squeeze (com nome gravado);
Uma pasta personalizada para o Projeto de Leitura (encomenda na Secretaria da Escola);
Material para piscina: sunga ou maiô e touca, óculos (opcional), toalha ou roupão e protetor
solar;
Uma pasta plástica pequena transparente com elástico para proteger a agenda.

Livros didáticos:
Livro

Autor (es)

Projeto Buriti – Buriti
Português

Obra coletiva
concebida, desenvolvida
e produzida pela Editora
Moderna

Matemática ISBN9788508184804

Luiz Roberto Dante

Projeto Buriti – Buriti
Geografia

Obra coletiva
concebida, desenvolvida
e produzida pela Editora
Moderna

Projeto Buriti – Buriti
História

Obra coletiva
concebida, desenvolvida
e produzida pela Editora
Moderna

Kid´s Web

Ana Lucia Militello

Editora
Moderna

Ática

Moderna

Moderna

Richmond

Ano

Edição

5º

4ª

5º

3ª

5º

4ª

5º

4ª

5º

Second

Pequeno dicionário Houaiss
da língua portuguesa- Nova
Correção Ortográfica.

Atlas Geográfico Ilustrado

Livros paradidáticos:

Houaiss

Graça Maria Lemos
Ferreira
Marcello Martinelli

Moderna

2º

1ª

Moderna

4ª

Fernando Carraro

FTD

1ª

Aroldo Macedo e
Oswaldo

FTD

1ª

1°- bimestre- A magia dos
biomas
2° bimestre- Luana: a
menina que viu o Brasil
neném

Obs: 1) Os livros poderão ser adquiridos na Livraria Leitura do Park Shopping ou com o livreiro Gilton
(98207-9732)
2) Na Secretaria da Escola, estarão à venda os seguintes kits:
Kit1- 45,00 - 01 nécessaire, 01 toalha e 01 squeeze (todas nomeadas).
Kit 2- 50,00- 5 toalhas (com nome bordado) e 01 squeeze (com nome gravado).
* As encomendas que forem realizadas até o dia 15 de janeiro serão entregues na primeira semana de
março.
3) Pedimos que todo material do aluno seja identificado. Estão liberados adesivos para capas dos
cadernos.

