
 

 

 
 
 
Educação Infantil  
 
Maternal – Jump in A – Vanessa Reilly - Versão Britânica 
 
Nível A – Jump in B – Vanessa Reilly - Versão Britânica 
 
Nível B - Family and Friends Starter – Naomi Simmons -  Class Book – Second Edition - 
Versão Britânica 
Literaturas:  

 Baby Animals - Richard Northcott – Dolphin Readers – Starter Level  
 A Game of Shapes – Christine Lindop – Dolphin Readers - Starter Level  

     
Ensino Fundamental I 
 
1º Ano - Family and Friends 1 – Naomi Simmons - Class Book -Second Edition - Versão 
Britânica 
Literatura:  

 Little Helpers Mary Rose 1 - Dolphin Readers - Level One 
 
2º Ano - Family and Friends 2 – Naomi Simmons -  Class Book - Second Edition - Versão 
Britânica 
Literatura:  

 Double Trouble - Craig Wright  - Dolphin Readers - Level Two 
 
3º Ano - Family and Friends 3 – Tamzin Thompson and Naomi Simmons- Class Book - 
Second Edition - Versão Britânica 
Literatura:  

 New Girl in School - Christine Lindop - Dolphin Readers Level Three 
 
4º Ano - Family and Friends 4 - Naomi Simmons Class Book – Second Edition - Versão 
Britânica 

 Young Learners Placement Test  
Literatura:  

 Wonderful Wild Animals - Fiona Kenshole - Dolphin Readers Level Three 
 
5º Ano - Family and Friends 5 – Naomi Simmons - Class Book – Second Edition - Versão 
Britânica 

 Young Learners Placement Test  
Literatura:  

 Aladdin - Sue Arengo - Classic Tales Level Three 
 

 Sugestão: dicionário para 4ºs e 5ºs anos: 1 dicionário OXFORD ESCOLAR – 
português/inglês – inglês/português 

 
Atenção: Os livros didáticos de Língua Inglesa adotados na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental I são da versão Britânica. 
 
 



 

 
 
 
 Ensino Fundamental II 
 
6º Ano - Livro :  Metro Student Book & Workbook  Start – Ed.Oxford + Placement Test 
 
7º Ano - Livro :  Metro Student Book & Workbook  1 – Ed.Oxford + Placement Test 
 
8º Ano - Livro : Metro Student Book & Workbook  2 – Ed.Oxford + Placement Test 
 
9º Ano - Livro: Metro Student Book & Workbook  3 – Ed.Oxford + Placement Test 
 
 
 
 
Ensino Médio 
 
1ª Série/E.M.- Livro Didático: American English File 2A + Placement Test 
 
2ª Série/E.M. -Livro Didático: American English File 2B + Placement Test 
 
3ª Série/E.M. - Livro Didático: American English File 3B + Placement Test 
 
 
 

Cronograma de vendas no Colégio: 
 

Dias 20 e 21 de fevereiro das 7h40min às 18h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Turno Integral - Educação Infantil ao 5º ano 

 
    A entrega de materiais será agendada com a professora. 

 
 
 
 
Material para todos os alunos do Turno Integral 
 

 01 camisetão para pintura, com nome. 
 01 pote grande de têmpera (branco, marrom, preto, amarelo, roxo) 
 01 caneta retroprojetor preta 
 01 conjunto de canetinhas ponta grossa 

 
 
Para os alunos da Educação Infantil:  
 

 01 lixa 
 01 caixa de lápis de cor  
 01 cola grande líquida 

 
 
 
Para os alunos dos 1ºs e 2ºs anos: 
 

 01 gibi 
 01 cola bastão grande 
 01 livro de colorir 

 
 
 
Para os alunos dos 3ºs, 4ºs e 5ºs anos: 
 

 01 borracha 
 01 lápis de escrever  
 01 caixa de giz pastel 
 01 revista Passatempo (de atividade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Maternal - Educação Infantil 
    A entrega de materiais será agendada com a professora. 

 
Papéis/ tecidos 

 02 pacotes de folhas colorset-cards. 
 01 metro de TNT (inteiro). 
 10 bandejas de papelão (pequenas). 
 01 retalho de tecido 20cm x 20cm. 
 01 folha de EVA com gliter. 

 
Materiais para desenho e pintura 

 01 pincel grosso de pintura nº 20 com nome. 
 01 caixa de giz de cera grande. 
 01 pote de têmpera grande na cor preta ou branca. 
 02 caixas de massa de modelar grande. 
 01 caixa de cola colorida com 06 cores. 
 01 pote de têmpera grande (qualquer cor). 
 01 conjunto de canetas hidrocor ponta grossa, com 12 cores. 
 01 caixa de lápis de cor gigante triangular. 
 01 pacote de pelotine tamanho nº4. 
 01 pacote de pelotine tamanho nº 1. 

 
Diversos 

 01 tubo de cola colorida com gliter. 
 01 rolo de fita adesiva, parda de papel. 
 02 tubos de cola grande.  
 01 lixa 
 01 rolo de fitilho (50 cm). 
 02 panos tipo Perfex. 
 03 pacotes de lenços umedecidos. 
 02 caixas de lenços de papel. 
 01 caneta de retroprojetor. 
 01 vidro de purpurina grossa (gliter). 
 01 tela para pintura no tamanho que a família escolher. 

 
Brinquedos 

 01 fantasia completa. 
 01 jogo pedagógico apropriado à idade (dominó, memória ou quebra-cabeça resistentes). 
 01 Kit cozinha ou boneca. 
 01 pacote de animais em miniatura ou 2 carrinhos miniaturas. 
 01 conjunto de pazinhas e baldinhos para areia. 

 
Materiais para atividades em Geral 

 01 tesoura sem ponta com nome. 
 01 camista manga longa (para pintura). 

 
Literaturas: 

 Romeu e Julieta 
 Ruth Rocha / Ed.Salamandra 
 

 Vivinha a Baleiazinha 
 Ruth Rocha / Ed.Salamandra 
 
 

 
 
 
 



 

Nível A- Educação Infantil  
    A entrega de materiais será agendada com a professora. 

 
Papéis/ tecidos 

 02 pacotes de folhas  colorset-cards. 
 01 folha de EVA tamanho A4 cores sortidas. 
 10 envelopes pardos tamanho ofício. 
 10 sacos plásticos tamanho ofício. 
 01 pacote de folhas ofício colorido. 
 02 metros de TNT. 

 
Materiais para desenho e pintura 

 02 caixa de lápis de cor gigante triangular com apontador adequado. 
 01 pincel chato nº 18 com nome. 
 01 caixas de massa de modelar grandes soft. 
 05 tubos de cola com gliter. 
 01 conjunto de canetas hidrocor com 12 cores, ponta grossa. 
 01 caixa de giz de cera jumbo. 
 02 potes de temperas grande. 

 
Diversos 

 01 rolo de fita adesiva parda de papel, não plástica (larga). 
 02 tubos de cola grandes (90gr). 
 01 lixa 
 01 pacote de pano tipo Perfex. 
 01 caneta de retroprojetor preta. 
 01 pacote de lenços umedecidos.  
 03 revistas adequadas ao uso escolar. 
 01 embalagem com 10 unidades de pratos de papelão branco nº 04. 
 01 pacote de palitos de picolé coloridos. 
 01 pote vazio de sorvete. 
 02 vidros de purpurina grossa. 
 05 prendedores de madeira. 
 01 pacote de pelotine tamanho nº 4. 
 01 pacote de pelotine tamanho nº 1. 
 01 fitilho 50m ou 1novelo de lã pequeno. 

 
Brinquedos 

 01 fantasia completa. 
 01 boneca para ou carrinho resistente. 
 01 Kit cozinha (panelinhas, fogão...) ou conjunto de ferramentas. 
 01 carrinho miniatura. 
 01 saco de miniatura de animais. 

 
Materiais para atividades em geral 

 01 camisetão para pintura com nome (manga longa). 
 01 tesoura sem ponta (com nome). 
 02 livrinhos para colorir. 

 
Literaturas: 

 A menina do cabelo roxo em...o chá das maravilhas. 
 Léia Cassol / Ed. Cassol 
 

 As melhores brincadeiras musicais da palavra cantada / Ed. Melhoramentos. 
Palavra Cantada 

 
 
 



 

Nível B - Educação Infantil 
    A entrega de materiais será agendada com a professora. 

 
Papéis/ tecidos 

 03 pacotes de folhas  Colorset – ofício. 
 01 folha de EVA - tamanho A4 cores sortidas. 
 01 metro de TNT (inteiro).  
 06 sacos plásticos tamanho ofício. 
 02 envelopes brancos tamanho ofício. 
 01 metro de papel contact transparente. 

 
Materiais para desenho e pintura 

 01 caixa de lápis de cor gigante triangular de 12 cores, com apontador adequado, identificados. 
 01 caixa de giz de cera tipo estaca (grande). 
 01 caixa de giz pastel. 
 01 conjunto de canetas hidrocor com 12 cores, ponta grossa. 
 01 estojo contendo: 02 lápis pretos (grosso), 01 apontador, 01 borracha e 01 tesoura sem 

ponta.. 
 02 caixas de massa de modelar (grande). 
 01 caixa de cola colorida com 06 cores. 
 01 caixa de cola colorida com gliter. 
 02 potes de têmperas grande (qualquer cor). 
 01 pincel chato nº18. 

 
Diversos 

 02 revistas adequadas ao uso escolar. 
 01 pacote de lenços umedecidos. 
 01 rolo de fita adesiva parda (não plástica) larga. 
 03 tubos de cola grande (90gr). 
 01 caneta de retroprojetor. 
 01 pacote de pano tipo Perfex. 
 01 embalagem de bandejas de papelão pequenas brancas (c/10 unidades). 
 02 lixas 
 01 pote vazio de sorvete. 
 02 refis de cola quente finos. 
 01 retalho de tecido medindo 20cm x 20cm. 
 01 fitilho (50m). 
 01 novelo de lã pequeno. 
 01 saco de palitos de picolé. 
 05 botões médios. 

 
Brinquedos 

 01 brinquedo: boneca ou carrinho grande. 
 01 jogo adequado à faixa etária: memória, quebra-cabeça ou encaixe (resistente). 
 01 conjunto de panelinhas ou 2 carrinhos miniaturas. 

 
Materiais para atividades em Geral 

 01 pasta plástica tamanho ofício com nome. 
 01 camisetão para pintura com nome (manga longa). 
 01 livro de Literatura Infantil adequado à idade. 
 01 tela para pintura 30cm x 40cm. 
 02 livrinhos para colorir.  

 
Literaturas: 

 Renoir e a borboleta Marieta. 
 Mércia Leitão e Neide Duarte / Ed. do Brasil. 
 

 Qual é a cor do amor? / Léia Cassol / Ed. Cassol 

 
 



 

1º Ano - Ensino Fundamental 
    A entrega de materiais será agendada com a professora. 

 
Materiais para uso em sala de aula 

 02 pacotes de folhas colorset ofício. 
 10 sacos plásticos tamanho ofício. 
 01 pacote de massa de modelar. 
 01 tubo de cola colorida com gliter. 
 01 rolo de fita adesiva, parda (não plástica). 
 02 revistas adequadas ao uso escolar (IstoÉ, Veja, Recreio, Superinteressante). 
 01 rolo de papel toalha. 
 01 livro de literatura infantil (para 06 anos). 
 01 pacotes de bandejas de papelão pequenas. 
 01 tubo de cola grande. 
 01 caixa de giz de cera bastão. 
 01 lixa de madeira. 
 01 jogo (quebra-cabeça de 50 peças, dama, bingo, memória, dominó...). 
 01 brinquedo adequado a idade (panelinhas, carrinhos, bonecas, utensílios de casinha. 

miniaturas de frutas, verduras ou animais). 
 02 cartelas de stickers (adesivos). 
 01 caixa de têmpera pequena com 06 cores. 
 01 pincel nº 10 
 02 livros para colorir. 
 01 pacote de alfabeto de EVA. 
 01 metro de TNT  

 
Material de uso individual - Deve conter nome 

 01 guardanapo de pano para o lanche. 
 01 caixa de lápis de cor com 12 cores. 
 01 conjunto de canetinhas hidrocor com 12 cores. 
 01 estojo contendo: 01 apontador, 03 lápis pretos e 01 borracha. 
 01 tubo de cola líquida. 
 01 tubo de cola em bastão. 
 01 pasta plástica com elástico. 
 01 tesoura sem ponta. 
 01 caneta marca texto. 

 
Material que será adquirido no colégio 

 Livro de Matemática 
 Caderno sem pauta 
 Caderno com pauta (final do 1º trimestre) 

 
Literaturas: 

 Arca de ninguém 
 Mariana Caltabiano / Ed. Scipione 
 

 Canteiro, músicas para brincar 
 Margareth Darezzo / Ed. Ática 

 
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse projeto serão vendidos pela 
livraria: «Livros Ajudam A Pensar». As compras poderão ser feitas por email: livrosajudamapensar@gmail.com 
ou por telefone: 35169969 ou 993009692. Haverá venda no colégio nos dias: 

5/12 das 8h às 14h 
17/12 das 11h às 17h 

15/01 das 8h30min às 17h30min 
19 e 20/2 das 7h15min às 18h45min 

 
 
 
 



 

2º Ano - Ensino Fundamental 
A entrega de materiais será agendada com a professora. 

 
 
 
Materiais para uso em sala de aula 

 10 sacos plásticos tamanho ofício. 
 01 pacote de folha de ofício colorida. 
 01 tubo de cola grande. 
 01 caixa de camisa forrada.  
 02 unidades de pano tipo Perfex. 
 01 conjunto de têmpera de 12 cores. 
 01 caixa de massa de modelar. 
 01 Livro de Literatura Infantil adequado a faixa etária. 
 01 jogo de acordo com a faixa etária. 
 01 rolo de fita adesiva parda (não plástica). 
 01 tela para pintura tamanho 30x40cm com nome. 

 
Material de uso individual - Deve conter nome 

 01 estojo com: 02 lápis pretos, 01 borracha e 01 apontador. 
 01 tubo de cola em bastão grande. 
 01 tesoura pequena - sem ponta. 
 01 régua de 30cm. 
 01 pasta de plástico com elástico para temas. 
 01 caixa de lápis de cor - 12 cores. 
 01 conjunto de canetinhas hidrocor. 
 01 caderno universitário, espiral - 96 folhas. 
 01 caneta marca texto. 
 01 escaleta de 32 ou 37 teclas. 

 
Literaturas/Didáticos: 

 Linhas Mágicas – Caligrafia e Ortografia 1 – Maria J. Labriola e Olívia Labriola –  
Ed. Saraiva 
 

 Criança poeta: quadras, cordéis e limeriques 
 César Obeid / Ed. do Brasil 
 

 A menina que contava 
 Fábio Monteiro / Ed. Paulinas 
 

 A menina do cabelo roxo em... o reino de Oz 
 Léia Cassol / Ed. Cassol 
 
 
 
 
 
 
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse projeto serão vendidos pela 
livraria: «Livros Ajudam A Pensar». As compras poderão ser feitas por email: livrosajudamapensar@gmail.com 
ou por telefone: 35169969 ou 993009692. Haverá venda no colégio nos dias: 

5/12 das 8h às 14h 
17/12 das 11h às 17h 

15/01 das 8h30min às 17h30min 
19 e 20/2 das 7h15min às 18h45min 

 

 
 
 



 

 

3º Ano - Ensino Fundamental 
A entrega de materiais será agendada com a professora. 

 
 
Materiais para uso em sala de aula 

 01 pacote de folhas colorset – cards. 
 01 caixa de papelão tamanho ofício. 
 01 pacote de folhas de oficio pautadas. 
 05 sacos plásticos tamanho ofício. 
 02 unidades de pano tipo Perfex. 
 01 rolo de fita adesiva parda não plástica. 
 01 jogo (dama, dominó, quebra-cabeça, etc.). 
 01 livro de literatura adequado à faixa etária. 
 01 pacote de folhas de ofício coloridas. 

 
Material de uso individual - Deve conter nome 

 02 cadernos universitários, de 96 folhas (aula e outras disciplinas). 
 01 estojo com: 2 lápis pretos, 1 borracha  e 1 apontador. 
 01 tubo de cola líquida. 
 01 tubo de cola bastão. 
 01 régua de 30cm. 
 01 tesoura sem ponta. 
 01 caixa de lápis de cor com 12 cores. 
 01 conjunto de canetas hidrocor. 
 01 caneta marca-texto. 
 01 pasta com elástico. 
 01 caixa de têmpera com 12 cores com nome. 
 01 pincel chato nº 14 com nome. 
 01 escaleta de 32 ou 37 teclas. 
 01 tela para pintura 30cm x 40cm. 
 01 bloco de Post-It. 
 01 dicionário da Língua Portuguesa 

Sugestão: Minidicionário Moderna da Língua Portuguesa – Ed. Moderna 
 
Literaturas: 

 Malala e seu lápis mágico 
 Malala Yousafzai / Ed. Companhia das letrinhas 
 

 Vinicius Campos conta Grimm / Ed. Melhoramentos 
 

 Procura-se lobo 
 Ana Maria Machado / Ed. Ática 
 

 Crianças em Porto Alegre 
 Christina Dias 
 Laura Castilhos 
 
 
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse projeto serão vendidos pela 
livraria: «Livros Ajudam A Pensar». As compras poderão ser feitas por email: livrosajudamapensar@gmail.com 
ou por telefone: 35169969 ou 993009692. Haverá venda no colégio nos dias: 

5/12 das 8h às 14h 
17/12 das 11h às 17h 

15/01 das 8h30min às 17h30min 
19 e 20/2 das 7h15min às 18h45min 

 

 
 



 

4º Ano - Ensino Fundamental 
A entrega de materiais será agendada com a professora. 

 
Materiais de uso em sala de aula 

 10 sacos plásticos tamanho ofício. 
 02 folhas de papel vegetal tamanho ofício. 
 02 unidades de pano tipo Perfex. 
 01 pacote de folhas pautadas tamanho ofício (de 50 folhas). 
 01 revista Picolé. 
 01 livro de literatura atualizado (adequado para a idade). 
 01 gibi 
 01 rolo fita adesiva parda não plástica. 
 01 bloquinho Post-It. 
 01 conjunto de têmpera de 12 cores. 
 01 pacote de folhas colorset. 
 01 pacote de bandeja plástica tamanho pequeno. 

 
Material de uso individual - Deve conter nome 

 02 canetas stabilo preta (ponta fina). 
 01 tubo de cola liquida. 
 02 tubos de cola bastão. 
 01 tesoura sem ponta. 
 01 caixa de lápis de cor com 12 cores. 
 01 conjunto de canetinhas hidrocor com 12 cores. 
 01 estojo com: 02 borrachas, 03 lápis pretos, 01 apontador, 02 canetas marca-texto. 
 01 régua de 30cm. 
 03 cadernos universitários de 96 folhas capa dura (com folhas não destacáveis). 
 01 pasta plástica com elástico (resistente). 
 01 pincel tamanho médio para pintura. 
 01 escaleta de 32 ou 37 teclas. 
 01 calculadora escolar de 12 dígitos. 
 01 dicionário da Língua Portuguesa 

Sugestão: Minidicionário Moderna da Língua Portuguesa – Ed. Moderna 
 
Literaturas: 

 Caçadores de aventuras 
 Daniel Munduruku / Ed. Caramelo 
 

 Poesias para a paz 
 César Obeid e Jonas Ribeiro / Ed. do Brasil 
 

 O homem que roubava as horas 
 Daniel Munduruku e Janaina Tokitaka / Ed. Brinque Book 
 

 Uma história em quadrinhos 
 Senhor Texugo e Dona Raposa – o encontro 
 Brigitte Luciani / Eve Tharlet / Ed. Melhoramentos. 
 
 
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse projeto serão vendidos pela 
livraria: «Livros Ajudam A Pensar». As compras poderão ser feitas por email: livrosajudamapensar@gmail.com 
ou por telefone: 35169969 ou 993009692. Haverá venda no colégio nos dias: 

5/12 das 8h às 14h 
17/12 das 11h às 17h 

15/01 das 8h30min às 17h30min 
19 e 20/2 das 7h15min às 18h45min 

 
 
 



 

5º Ano - Ensino Fundamental 
A entrega de materiais será agendada com a professora. 

 
 
Materiais para uso em sala de aula 

 10 sacos plásticos tamanho ofício. 
 05 envelopes pardos tamanho ofício. 
 02 unidades de pano tipo Perfex. 
 02 blocos colorset-cards. 
 02 folhas de papel vegetal, tamanho ofício. 
 01 pacote de folhas de ofício coloridas. 
 01 pincel nº 14 - com nome. 
 01 caixa de camisa resistente.  
 01 caixa de massa de modelar com 12 cores. 
 01 rolo de fita adesiva (não plástica). 
 01 conjunto de têmpera de 12 cores. 
 01 lixa de madeira. 

 
Material de uso individual - Deve conter nome 

 01 tubo de cola líquida. 
 01 tubo de cola bastão. 
 01 tesoura sem ponta. 
 01 caixa de lápis de cor com 12 cores. 
 01 conjunto de canetinhas hidrocor com 12 cores. 
 01 estojo com: 01 borracha, 03 lápis pretos, 02 canetas marca-texto, 01 apontador. 
 01 régua de 30 cm. 
 01 pasta sanfonada. 
 01 compasso 
 01 calculadora escolar (12 dígitos). 
 01 caneta Stabilo preto ( ponta fina -0,4). 
 01 escaleta de 32 ou 37 teclas. 
 01 bloco ofício pautado - tipo fichário. 
 03 cadernos universitários (96 folhas não destacáveis).  

 
Literaturas: 

 O poder da ação para crianças 
 Paula Vieira - Maurício de Souza / Gente Editora 
 

 Judy Moody e Chiclete – natal superlegal 
 Megan Mc Donald / Ed. Salamandra  
 

 Um caso muito sujo 
 Shirley Souza / Ed. Paulus 
 

 MMMMM - Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica 
 Manuel Filho / Ed. Melhoramentos. 
 
 
 
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse projeto serão vendidos pela 
livraria: «Livros Ajudam A Pensar». As compras poderão ser feitas por email: livrosajudamapensar@gmail.com 
ou por telefone: 35169969 ou 993009692. Haverá venda no colégio nos dias: 

5/12 das 8h às 14h 
17/12 das 11h às 17h 

15/01 das 8h30min às 17h30min 
19 e 20/2 das 7h15min às 18h45min 

 
 
 



 

6º Ano - Ensino Fundamental 
 

Um caderno universitário de 96 folhas para cada disciplina. Não recomendamos o uso de um 
caderno para mais de uma disciplina. Caneta, lápis ou lapiseira, borracha, apontador, lápis de 
cor, caneta marca texto, régua 30cm, tesoura, cola.  
Serão solicitados livros de literatura e paradidáticos ao longo do ano. 

 
Geografia 
 

 Viagem ao Centro da terra em Quadrinhos 
Júlio Verne – Ed. LPM 

 
Português 
 
1º TRIMESTRE 

 Um Dalmata descontrolado 
Indigo – Ed Moderna 

 Saga animal 
Indigo – Ed. Moderna 

 
2º TRIMESTRE 

 O príncipe das Nuvens 
Christopher Galfard – Ed. Edelbra 
 

3º TRIMESTRE 
 O Natal do Avarento 

Charles Dickens – Ed. Scipione 
 
01 pasta com 20 sacos plásticos. 
02 blocos de folha para fichário. 
 
História 
 

 A história das coisas da natureza ao lixo, o que acontece com o mundo que consumimos. 
Anniel Leonard – Ed. Zahar 
 

Ensino Religioso 
 

 Redescobrindo o Universo Religioso 
Adecir Pozzer  - Ed. Vozes 

 
2 revistas tipo Veja, Isto é, Super interessante, religiões. 
 
Matemática 
 
Régua, jogo de esquadro, compasso, pasta organizadora com saco plásticos 
 
 
 
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse projeto serão vendidos pela 
livraria: «Livros Ajudam A Pensar». As compras poderão ser feitas por email: livrosajudamapensar@gmail.com 
ou por telefone: 35169969 ou 993009692. Haverá venda no colégio nos dias: 

5/12 das 8h às 14h 
17/12 das 11h às 17h 

15/01 das 8h30min às 17h30min 
19 e 20/2 das 7h15min às 18h45min 

 
 
 
 



 

7º Ano - Ensino Fundamental 
 

Um caderno universitário ou uma divisão de arquivo para cada disciplina. Caneta, lápis ou 
lapiseira, apontador, lápis de cor, caneta marca-texto, régua 30cm, tesoura, cola.  
Serão solicitados livros de literatura e paradidáticos ao longo do ano. 

 
 
História 
 

 O Vampiro e o Zumbi dos Palmares 
Ivan Jaf – Ed. Ática 
 

Ensino Religioso 
 

 Redescobrindo o Universo Religioso 
Adacir Pozzer – Ed. Vozes 

 
2 revistas tipo Veja, Isto é, Super interessante, religiões. 
 
Português 
 
1º TRIMESTRE 

 Em que você acredita?  
Dílvia Ludvichak – Ed. Paulus 

 Ataque a Khalifor 
Guilherme Dei Svaldi – Ed. Jambô 

 O centauro guardião 
Christian Davi – Ed. Panda Books 
 

2º TRIMESTRE 
 Ela sabe 

Jane Tutikian – Ed. Metamorfose 
 As cinco pontas de uma estrela 

Marcelo Spalding – Metamorfose 
 A casa do fim da rua 

Gilberto Fonseca – Ed. Metamorfose 
 

3º TRIMESTRE 
 O chamado do monstro 

Patrick Ness – Ed. Ática 
 O escaravelho do diabo 

Lúcia Machado de Almeida – Ed. Ática 
 O primeiro e último verão 

Letícia Wierchowski – Ed. Globo 
 

Matemática 
Régua, compasso, esquadros (45º e 60º), transferidor e 1 pasta organizadora com saquinhos. 
 
 
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse projeto serão vendidos pela 
livraria: «Livros Ajudam A Pensar». As compras poderão ser feitas por email: livrosajudamapensar@gmail.com 
ou por telefone: 35169969 ou 993009692. Haverá venda no colégio nos dias: 

5/12 das 8h às 14h 
17/12 das 11h às 17h 

15/01 das 8h30min às 17h30min 
19 e 20/2 das 7h15min às 18h45min 

 
 
 



 

8º Ano - Ensino Fundamental 
 

Um caderno universitário de 96 folhas para cada disciplina. Não recomendamos o uso de um 
caderno para mais de uma disciplina. Caneta, lápis ou lapiseira, borracha, apontador, lápis de 
cor, caneta marca texto, régua 30cm, tesoura, cola.  

      Serão solicitados livros de literatura e paradidáticos ao longo do ano. 
 

 
Ensino Religioso 
 

 Redescobrindo o Universo Religioso 
Adecir Pozzer – Ed. Vozes 

 
História 
 

 Brasil: uma biografia 
Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling – Ed. Cia das Letras 
 

Português 
 
1º TRIMESTRE 

 Luna Clara e Apolo Onze  
Adriana Falcão – Ed. Salamandra 

 O menino que pintava sonhos 
Duca Leindecker – Ed. L&PM 

 O primeiro e o último verão 
Letícia Wierchowski – Ed. Globo Livros 
 

2º TRIMESTRE 
 Minicontos 

Marcelo Spalding – Ed. Metamorfose 
 No meio do caminho tem uma porta  

Anna Claudia Ramos - Ed. Besourobox 
 Os bastidores de Emma 

Bruna Tessuto – Ed. Metamorfose 
 

3º TRIMESTRE 
 Enquanto tempo 

Rubem Penz – Ed. Besourobox 
 Ana K 

Sérgio Napp – Ed. Besourobox 
 

Matemática 
 

 O Diabo dos números 
Hans Magnus – Ed. Cia das Letras 

 
Régua, compasso, esquadros (45º e 60°), transferidor, uma pasta organizadora com saquinhos.  

 
 

O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse projeto serão vendidos pela 
livraria: «Livros Ajudam A Pensar». As compras poderão ser feitas por email: livrosajudamapensar@gmail.com 
ou por telefone: 35169969 ou 993009692. Haverá venda no colégio nos dias: 

5/12 das 8h às 14h 
17/12 das 11h às 17h 

15/01 das 8h30min às 17h30min 
19 e 20/2 das 7h15min às 18h45min 

 
 



 

9º Ano - Ensino Fundamental 
 

Um caderno universitário de 96 folhas para cada disciplina. Não recomendamos o uso de um caderno 
para mais de uma disciplina. Caneta, lápis ou lapiseira, borracha, apontador, lápis de cor,caneta marca 
texto, régua 30cm, tesoura, cola.  

 
Ensino Religioso 
 

 Redescobrindo o Universo Religioso 
Adecir Pozzer – Ed. Vozes 

 
2 revistas tipo Veja, Isto é, Super interessante, religiões. 
 
Geografia 
 

 Persépolis 
Marjane Satrap – Cia das Letras 
 

História  
 
2º TRIMESTRE 

 Maus: a história de um sobrevivente 
Art Spiegelman – Cia das Letras 
 

3º TRIMESTRE 
 Brasil: uma biografia 

Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling – Ed. Cia das Letras 
 

Português 
 
1º TRIMESTRE 

 Eu sou Malala – Edição Juvenil 
Malala Yousafsai e Patrícia McCormick – Ed. Seguinte 

 O poeta que fingia 
Álvaro Cardoso Gomes – Ed. FTD 
 

2º TRIMESTRE 
 A garota das laranjas 

Jostein Gaarder – Cia das Letras 
 Os lados do Sonho 

Lucas de Melo Bonez – Ed. Metamorfose 
 

3º TRIMESTRE 
 A Revolução dos bichos  

George Orwell -  Cia das Letras 
 Os meninos da Rua Paulo 

Ferenc Molnár – Ed. Cosac Naify 
 

Matemática 
 O Home que calculava 

Malba Tahan  -  Ed. Record 
Régua, compasso, esquadros (45º e 60°), transferidor. 
 
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse projeto serão vendidos pela 
livraria: «Livros Ajudam A Pensar». As compras poderão ser feitas por email: livrosajudamapensar@gmail.com 
ou por telefone: 35169969 ou 993009692. Haverá venda no colégio nos dias: 

5/12 das 8h às 14h 
17/12 das 11h às 17h 

15/01 das 8h30min às 17h30min 
19 e 20/2 das 7h15min às 18h45min 



 

1ª Série - Ensino Médio 
 

Um caderno universitário ou uma divisão de arquivo para cada disciplina. Lápis ou lapiseira; cola; 
tesoura; caneta marca-texto; lápis de cor e régua. Uma pasta para arquivar materiais. Um jaleco de 
mangas longas para uso nas aulas de laboratório. Minidicionário – Ed. Moderna.  
 
 
 

LEITURAS OBRIGATÓRIAS  
 
1º TRIMESTRE 
 
Língua Portuguesa 

 As lágrimas do assassino. Anne-laure Bondoux", Editora Melhoramentos. 
 
Literatura 

 A Metamorfose, Franz Kafka. – Editora L&PM. 
 Murilo Rubião, OBRA COMPLETA. – Editora Cia das Letras. 

 
Filosofia 

 Apologia de Sócrates - Platão 
 
2º TRIMESTRE 
 
Língua Portuguesa 

 Uma autobiografia literária: o texto, ou: a vida Moacyr Scliar, Ed. LP&M.  
 
Literatura 

 Os Lusíadas, Luís de Camões. 
 Poemas Escolhidos de Gregório de Matos – Editora Cia das Letras 

 
Filosofia 

 O Banquete - Platão 
 
3º TRIMESTRE 
 
Língua Portuguesa 

 A máquina do tempo, H.G. Wells, Ed. Suma. 
 
Literatura 

 Marília de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga. 
 Caramuru, Santa Rita Durão. 

Filosofia 
 A República – Platão 

 
As obras que não constam editora são editadas por mais de uma, ficando a escolha 
critério da família. 
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5/12 das 8h às 14h 
17/12 das 11h às 17h 

15/01 das 8h30min às 17h30min 
19 e 20/2 das 7h15min às 18h45min 

 
 
 



 

2ª Série - Ensino Médio 
 

Um caderno universitário ou uma divisão de arquivo para cada disciplina. Lápis ou lapiseira; cola; 
tesoura; caneta marca-texto; lápis de cor e régua. Uma pasta para arquivar materiais. Um jaleco de 
mangas longas para uso nas aulas de laboratório. Minidicionário – Ed. Moderna. 

 
 
 

LEITURAS OBRIGATÓRIAS 
 
1º TRIMESTRE 
 
Língua Portuguesa 

 Fahrenheit 451, Ray Bradbury, Ed. Biblioteca Azul. 
 
Literatura 

 Noite na Taverna, Álvares de Azevedo. 
 Dom Casmurro, Machado de Assis. 

 
Filosofia 

 O Contexto Social – Jean Jacques Rousseau 
 
2º TRIMESTRE 
 
Língua Portuguesa 

 Diário da Queda, Michel Laub, Cia das Letras. 
 
Literatura 

 O Primo Basílio, Eça de Queirós. 
 O Cortiço, Aluísio Azevedo. 

 
3º TRIMESTRE 
 
Língua Portuguesa 

 Marina, Carlos Ruiz Zafón, Ed. Suma. 
 
Literatura 

 Antologia Poética, Olavo Bilac. 
 Antologia Poética, Cruz e Souza. 

 
 
As obras que não constam editora são editadas por mais de uma, ficando a escolha 
critério da família. 
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3ª Série - Ensino Médio 
 

Um caderno universitário ou uma divisão de arquivo para cada disciplina. Lápis ou lapiseira; cola; 
tesoura; caneta marca-texto; lápis de cor e régua. Uma pasta para arquivar materiais. Um jaleco de 
mangas longas para uso nas aulas de laboratório. Minidicionário – Ed. Moderna. 

 
 

LEITURAS OBRIGATÓRIAS 
 
1º TRIMESTRE 
 
Língua Portuguesa 

 Antologia Poética, Carlos Drummond de Andrade. 
 
Literatura 

 Canaã, Graça Aranha. 
 Urupês, Monteiro Lobato. 

 
Filosofia 

 1984, de George Orwell. 
 
2º TRIMESTRE 
 
Língua Portuguesa 

 Incidente em Antares, Érico Veríssimo. 
 
Literatura 

 A Hora da Estrela, Clarice Lispector. 
 São Bernardo, Graciliano Ramos. 

 
3º TRIMESTRE 
 
Língua Portuguesa 

 UFRGS 2019 (Lista em março de 2019) 
 
Literatura 

 A Estrutura da Bolha de Sabão, Lygia Fagundes Telles. 
 Poesia Completa, Manoel de Barros. 

 
 
 

As obras que não constam editora são editadas por mais de uma, ficando a escolha 
critério da família. 

 
 
 
 
 
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse projeto serão vendidos pela 
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19 e 20/2 das 7h15min às 18h45min 


