Maternal - Educação Infantil
Materiais individuais identificados (em um pote plástico):
•
•
•
•

01 caixa de giz de cera grande, com 12 cores
01 conjunto de canetas hidrocor ponta grossa grande, com 12 cores
01 caixa de lápis de cor 12 cores gigante triangular
01 tesoura sem ponta com cabo emborrachado

Materiais individuais identificados (em uma caixa plástica):
• 02 caixas de massa de modelar
• 01 pincel grosso de pintura n°20 com nome
• 01 camisa manga longa usada (tamanho 10 ou P de adulto)
• 01 caixa de tinta guache 12 cores
• 01 pacotes de folhas color set cards
• 01 tubo de cola colorida com glitter (qualquer cor)
• 01 pacote de palitos de picolé coloridos com 50 unidades/madeira
• 01 tubo de cola
• 01 pacote de lenço umedecido (com 100 unidades)
• 01 caneta preta ou azul permanente para retroprojetor
• 01 vidro de glitter (qualquer cor)
• 01 embalagem de lantejoulas da sua cor preferida
• 02 bandejas de papelão pequenas
• 02 bandejas de papelão médias
• 02 bolas de isopor (75 mm)
• 02 bolas de isopor (100 mm)
• 02 bolas de isopor (125 mm)
• 01 bola de isopor (150 mm)
• 01 bola de isopor (200 mm)
Literaturas/Material didático
• BOM-DIA, TODAS AS CORES! Ruth Rocha/ Ed: Salamandra
•

A MENINA DO CABELO ROXO E O PRINCIPEZINHO - Léia Cassol/ Editora Cassol

•

Língua Inglesa
JUMP IN A - Vanessa Reilly - Ed. Oxford
O Colégio adota o material pedagógico da Editora Oxford para as aulas da
Língua Inglesa.
Os livros desse projeto são vendidos pela distribuidora “A PÁGINA” com
descontos especiais.
email: atendimento@apaginalivrarias.com.br
telefone: (41)32135662 Site: www.apaginalivrarias.com.br

Nível A- Educação Infantil
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse
projeto são vendidos pela livraria “Livros Ajudam a Pensar”. As compras são feitas pelo
email: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692

Materiais individuais identificados em um estojo plástico:
• 1 caixa de lápis de cor gigante.
• 1 pincel chato nº 18
• 1 pincel chato nº 14
• 1 tubo de cola
• 1 conjunto hidrocor ponta grossa com 12 cores
• 1 lápis preto
• 1 borracha
• 1 caixa de giz de cera grosso
• 1 tesoura sem ponta
Materiais individuais em uma caixa (tipo camisa) que ficará na sala de aula, identificada:
• 1 lixa
• 2 perfex
• 1 pacote de lenços umedecidos
• 2 revistas
• 1 pacote com 10 pratos de papelão nº 4
• 1 pacote de gliter grosso
• 1 pacote de palitos de picolé
• 1 pacote de lantejoulas grandes
• 1 caixa de massinha de modelar
• 1 conjunto de tinta tempera com 12 cores
• 1 saleiro
• 2 tubos de cola gliter
• 1 camisetão para pintura (preferencialmente com manga longa)
• 1 pacote de pelotine
• 1 caixa de cola colorida com 6 cores
• 1 folha de E.V.A.
• 2 pacotes de color set cards
• 10 envelopes pardos tamanho ofício 24x34
Material Didático/ Literaturas:
• JUJU E O MISTÉRIO DAS CORES - Fábio Quinteiro/Brinque - Book – Ed. Book
• A CAIXA DE JÉSSICA - Peter Carnavas – Ed. FTD
•

Língua Inglesa
JUMP IN B - Vanessa Reilly - Ed. Oxford

•

MATEMÁTICA DA MINHA VIDA
NÍVEL A - Ana Cristina Rangel O Colégio adota o material pedagógico da Editora Oxford para as aulas da
Língua Inglesa.
Os livros desse projeto são vendidos pela distribuidora “A PÁGINA” com
descontos especiais.
email: atendimento@apaginalivrarias.com.br
telefone: (41)32135662 Site: www.apaginalivrarias.com.br

Nível B - Educação Infantil
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse
projeto são vendidos pela livraria “Livros Ajudam a Pensar”. As compras são feitas pelo
email: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692

Materiais individuais do estojo ou pote plástico para a Ed. Infantil:
•
•
•
•
•
•
•
•

02 lápis pretos (grosso)
01 apontador
01 borracha
01 tesoura sem ponta
lápis de cor gigante triangular de 12 cores
giz de cera tipo estaca (grande)
conjunto de canetas hidrocor com 12 cores
ponta grossa e 1 tubo de cola grande

Materiais individuais em uma caixa (tipo camisa) que ficará na sala de aula, identificada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caixa organizadora baixa (40cm/12cm) contendo os materiais abaixo
02 pacotes de folhas color set ofício
05 sacos plásticos tamanho ofício
01 envelope branco tamanho ofício
01 revista adequada ao uso escolar
01 tubo de cola grande (90gr)
01 canetas de retroprojetor preta
01 lixa
01 pasta plástica tamanho ofício com nome
01 camisetão para pintura com nome (manga longa)
02 caixas de massa de modelar (grande)
01 pote de têmpera grande
01 conjunto de tinta têmpera 12 cores
01 pincel chato nº10

Material Didático/ Literaturas:
•

01 tela para pintura 30cm x 40cm

•

A ARCA DE NOÉ - Ruth Rocha/ Ed. Salamandra

•

ISSO, QUALQUER CRIANÇA FAZ! Denise Rochael/ Ed. Abacatte

•

MATEMÁTICA DA MINHA VIDA - Ana Cristina Rangel

•

Língua Inglesa
LEARN WITH US - Vanessa Reilly FIRST EDITION Class Book 1 - Ed. Oxford
O Colégio adota o material pedagógico da Editora Oxford para as aulas da
Língua Inglesa.
Os livros desse projeto são vendidos pela distribuidora “A PÁGINA” com
descontos especiais.
email: atendimento@apaginalivrarias.com.br
telefone: (41)32135662 Site: www.apaginalivrarias.com.br

1º Ano - Ensino Fundamental
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse
projeto são vendidos pela livraria “Livros Ajudam a Pensar”. As compras são feitas pelo
email: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692

Materiais individuais do estojo:
• 01 estojo, identificado, contendo os seguintes materiais:
• 01 caixa de lápis de cor com 12 cores
• 01 conjunto de canetinhas hidrocor com 12 cores
• 01 apontador
• 03 lápis pretos
• 01 borracha
• 01 tubo de cola líquida
• 01 tubo de cola em bastão
• 01 tesoura sem ponta
• 01 caneta marca texto
Obs: Todos os materiais deverão estar identificados.
Materiais individuais em uma caixa (tipo camisa) que ficará na sala de aula, identificada:
• 01 caixa de camisa (papelão firme) com os seguintes materiais dentro:
• 01 pacote de folhas colorset ofício
• 01 pacote de massa de modelar
• 01 lixa de madeira
• 02 cartelas de stickers (adesivos)
• 01 caixa de têmpera pequena com 12 cores
• 01 pincel nº 18
• 01 pacote de palito de picolé colorido
• 01 livro para colorir
• 01 pacote de lantejoulas
• 01 caixa de cola colorida com 6 unidades
• 02 tubos de cola gliter
• Caderno sem pauta (96 folhas, tamanho universitário)
• No segundo semestre, será solicitado um caderno pautado
Obs: Todos os materiais deverão estar identificados.
Material Didático/ Literaturas:
• BAMBOLETRAS - Dilan Camargo/ Ed. Projeto
•

LER É UMA GOSTOSURA - Todd Parr/Ed. Panda Books

•

PROJETO UNOI EDUCAÇÃO

•

Língua Inglesa
LEARN WITH US - Vanessa Reilly - FIRST EDITION CLASS BOOK 2/Ed.Oxford
Outros (materiais para mochila, diariamente)
• 01 pasta plástica tamanho ofício
• 01 guardanapo de pano para o lanche
O Colégio adota o material pedagógico da Editora Oxford para as aulas da
Língua Inglesa.
Os livros desse projeto são vendidos pela distribuidora “A PÁGINA” com
descontos especiais.
email: atendimento@apaginalivrarias.com.br
telefone: (41)32135662 Site: www.apaginalivrarias.com.br

2º Ano - Ensino Fundamental
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse
projeto são vendidos pela livraria “Livros Ajudam a Pensar”. As compras são feitas pelo
email: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692

Material de uso individual organizados no estojo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 tubo de cola em bastão grande
02 lápis grafite preto
01 borracha
01 apontador
01 tesoura pequena - sem ponta
01 régua de 15cm
01 caixa de lápis de cor - 12 cores
01 conjunto de canetinhas hidrocor
01 caneta marca texto

•
•
•
•
•
•
•
•

Materiais individuais em uma caixa (tipo camisa) que ficará na sala de aula, identificada:
15 sacos plásticos tamanho ofício
01 pacote de folha color set
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

Materiais de uso individual organizados na mochila:
• 01 caderno universitário, espiral - 96 folhas
• 01 pasta de plástico com elástico para temas
• 01 escaleta de 32 ou 37 teclas
Literaturas/Material didáticos:
• COISA BOA - Sônia Barros/ Ed. Moderna
• A MENINA QUE CONTAVA - Fábio Monteiro / Ed. Paulinas
• A MENINA DO CABELO ROXO EM... O REINO DE OZ - Léia Cassol / Ed. Cassol
• CALIGRAFIA VOLUME 1 - Ed. Moderna
• PROJETO UNOI EDUCAÇÃO
• Língua Inglesa
LEARN WITH US - Vanessa Reilly - FIRST EDITION CLASS BOOK 3 - Ed. Oxford

O Colégio adota o material pedagógico da Editora Oxford para as aulas da
Língua Inglesa.
Os livros desse projeto são vendidos pela distribuidora “A PÁGINA” com
descontos especiais.
email: atendimento@apaginalivrarias.com.br
telefone: (41)32135662 Site: www.apaginalivrarias.com.br

3º Ano - Ensino Fundamental
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse
projeto são vendidos pela livraria “Livros Ajudam a Pensar”. As compras são feitas pelo
email: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692

Materiais individuais identificados em um estojo:
• 2 lápis pretos, 1 borracha e 1 apontador
• 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 canetas hidrocor
• 01 caneta marca-texto
• 01 bloco de Post-It
Materiais individuais em uma caixa (tipo camisa) que ficará na sala de aula, identificada:
• 01 pacote de folhas color set cards
• 01 pacote de 20 folhas de oficio pautadas
• 05 sacos plásticos tamanho ofício
• 02 unidades de pano tipo Perfex
• 01 pacote de folhas de ofício coloridas
• 01 pincel chato nº 14 com nome
• 01 caixa de têmpera de 12 cores com nome
Outros materiais, colocados na mochila:
• 01 caderno universitário, de 96 folhas
• 01 régua de 30cm
• 01 pasta com elástico
• 01 escaleta de 32 ou 37 teclas
Material Didático/ Literaturas:
• MALALA E SEU LÁPIS MÁGICO - Malala Yousafzai / Ed. Companhia das letrinhas
•

PORTO ALEGRE NA PALMA DA MÃO - Ana Paula Alcantara

•

PROJETO UNOI EDUCAÇÃO

•

01 DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA
SUGESTÃO: MINIDICIONÁRIO MODERNA DA LÍNGUA PORTUGUESA – Ed. Moderna

• Língua Inglesa
LEARN WITH US - Vanessa Reilly - FIRST EDITION CLASS BOOK 4 - Ed. Oxford

O Colégio adota o material pedagógico da Editora Oxford para as aulas da
Língua Inglesa.
Os livros desse projeto são vendidos pela distribuidora “A PÁGINA” com
descontos especiais.
email: atendimento@apaginalivrarias.com.br
telefone: (41)32135662 Site: www.apaginalivrarias.com.br

4º Ano - Ensino Fundamental

O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse
projeto são vendidos pela livraria “Livros Ajudam a Pensar”. As compras são feitas pelo
email: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692

Materiais individuais (identificados) do estojo:
• 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 borracha
• 03 lápis pretos
• 01 apontador
• 02 canetas marca-texto
• 01 caneta preta ponta fina (sugestão stabilo)
• 01 régua de 15 cm
Materiais individuais em uma caixa (tipo camisa) que ficará na sala de aula, identificada:
Sugerimos 01 caixa retangular resistente (plástica – tamanho ofício)
• 10 sacos plásticos tamanho ofício
• 01 bloquinho de Post-It
• 01 pacote de folhas color set
• 01 pacote de 100 folhas de ofício coloridas
• 05 envelopes pardos tamanho ofício
• 05 envelopes pardos tamanho meio ofício
• 02 unidades de pano tipo Perfex
• 01 caixa de têmpera 12 cores
• 01 cola glitter
• 01 pincel tamanho médio para pintura
• 01 régua de 30 cm
Outros materiais:
• 02 cadernos universitários de 96 folhas capa dura (com folhas não destacáveis)
• 01 pasta plástica com elástico (resistente)
• 01 escaleta de 32 ou 37 teclas
Material Didático/ Literaturas:
•
O SEGREDO DA XÍCARA COR DE NUVEM - Sônia Barros/ Ed. Moderna
•
HISTÓRIAS DA TERRA E DO CÉU - LENDAS INDÍGENAS DO BRASIL - Douglas Tufano/ Ed. Moderna
•
O HOMEM QUE ROUBAVA AS HORAS - Daniel Munduruku E Janaina Tokitaka / Ed. Brinque Book
•
PROJETO UNOI EDUCAÇÃO
•
01 DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA
SUGESTÃO: MINIDICIONÁRIO MODERNA DA LÍNGUA PORTUGUESA – Ed. Moderna
•

Língua Inglesa
LEARN WITH US – Vanessa Reilly - Ed. Oxfrod -FIRST EDITION CLASS BOOK 5
YOUNG LEARNERS PLACEMENT TEST

SUGESTÃO: 1 DICIONÁRIO OXFORD ESCOLAR – PORTUGUÊS/INGLÊS – INGLÊS/PORTUGUÊS
O Colégio adota o material pedagógico da Editora Oxford para as aulas da
Língua Inglesa.
Os livros desse projeto são vendidos pela distribuidora “A PÁGINA” com
descontos especiais.
email: atendimento@apaginalivrarias.com.br
telefone: (41)32135662 Site: www.apaginalivrarias.com.br

5º Ano - Ensino Fundamental

O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse projeto
são vendidos pela livraria “Livros Ajudam a Pensar”. As compras são feitas pelo
email: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692

Materiais individuais (identificados) do estojo:
•
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 borracha
•
03 lápis pretos
•
02 canetas marca-texto
•
01 apontador
•
01 caneta preta tipo Stabilo (ponta fina -0,4)
Material de uso individual - Mochila
•
03 cadernos universitários (96 folhas não destacáveis)
•
01 escaleta de 32 ou 37 teclas
•
01 pasta sanfonada
Materiais individuais em uma caixa (tipo camisa) que ficará na sala de aula, identificada:
• 01 tubo de cola líquida
• 01 régua de 30 cm
• 01 compasso
• 02 folhas de papel vegetal
• 01 calculadora escolar (12 dígitos)
• 01 bloco ofício pautado - tipo fichário
• 10 sacos plásticos tamanho ofício
• 05 envelopes pardos tamanho ofício
• 01 unidades de pano tipo Perfex
• 01 bloco de color set cards
• 01 pacote de folhas de ofício coloridas
• 01 pincel nº 14 - com nome
• 01 caixa de massa de modelar com 12 cores
• 01 conjunto de têmpera de 12 cores
Material Didático/ 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
• PROJETO UNOI EDUCAÇÃO
• 01 DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA
SUGESTÃO: MINIDICIONÁRIO MODERNA DA LÍNGUA PORTUGUESA – Ed. Moderna
• Língua Inglesa
LEARN WITH US – Vanessa Reilly - Ed. Oxford - FIRST EDITION CLASS BOOK 6
YOUNG LEARNERS PLACEMENT (somente para quem não adquiriu em 2020)
Sugestão: 1 dicionário OXFORD ESCOLAR – português/inglês – inglês/português
O Colégio adota o material pedagógico da Editora Oxford para as aulas da
Língua Inglesa.
Os livros desse projeto são vendidos pela distribuidora “A PÁGINA” com
descontos especiais.
email: atendimento@apaginalivrarias.com.br
telefone: (41)32135662 Site: www.apaginalivrarias.com.br

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, pasta com divisória para guardar folhas.
Poderão ser solicitados livros de literatura e paradidáticos ao longo do ano.
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse
projeto são vendidos pela livraria “Livros Ajudam a Pensar”. As compras são feitas pelo
email: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692

Português
• Um dicionário atualizado conforme a Nova Ortografia da Língua Portuguesa
(sugerimos: Pequeno DICIONÁRIO Houaiss da língua portuguesa. Ed. Moderna)
• 1 pasta catálogo com 20 sacos plásticos.
1º TRIMESTRE
• Perdendo perninhas - Índigo e Bruno Nunes. Editora: Scipione; 1ª edição (3 dezembro 2019)
• O mistério do carimbo mágico - Cláudia Sepé. Editora: Metamorfose; Ano: 2018
• Emília no país da gramática - Monteiro Lobato. Editora: Globo, 2008.
2º TRIMESTRE
• O jogo dos tesouros - Heloisa Prieto / Ed. Edelbra
• Saga animal - Indigo - Editora: Moderna – 2015
3º TRIMESTRE
• Um dálmata descontrolado - Indigo - Editora: Moderna - 2015
• A lágrima do robô - Carlos Eduardo Novaes - Editora Ática – 2007
• Horas Mortas - Antônio Schimeneck - Ama Livros - 2018
História
• Odisseia – Homero – Adaptação de Leonardo Chianca/Ed. Scipione
• Ilíada – Homero - Adaptação de Leonardo Chianca/Ed. Scipione
Ensino Religioso
• Caminhar Juntos 6 - Ensino Religioso – Humberto Herrera/Ed. SM
• 2 revistas tipo Veja, Isto é, Super interessante, época, religiões...
• Uma pasta com 10 sacos plásticos
O Livro de Ensino Religioso poderá ser adquirido pela distribuidora “A PÁGINA” com descontos especiais.

Matemática
• Régua, jogo de esquadro, compasso, pasta organizadora com saco plásticos
Arte
• lápis de cor, lápis HB e nº 4, régua 30 cm, tesoura, cola, uma pasta A4 para organizar os trabalhos, 6
folhas A4 de gramatura 150
Inglês
• Metro Student Book & Workbook Start – Ed.Oxford + Placement Test
• Dicionário pequeno Língua Inglesa / Língua Portuguesa - Língua Portuguesa/ Língua Inglesa

O Colégio adota o material pedagógico da Editora Oxford para as aulas da
Língua Inglesa.
Os livros desse projeto são vendidos pela distribuidora “A PÁGINA” com
descontos especiais.
email: atendimento@apaginalivrarias.com.br
telefone: (41)32135662 Site: www.apaginalivrarias.com.br

7º 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, pasta com divisória para
guardar folhas. Poderão ser solicitados livros de literatura e paradidáticos ao longo do
ano.
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse
projeto são vendidos pela livraria “Livros Ajudam a Pensar”. As compras são feitas pelo
email: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692

Português
•
Um dicionário atualizado conforme a Nova Ortografia da Língua Portuguesa (sugerimos: Pequeno
DICIONÁRIO Houaiss da língua portuguesa. Ed. Moderna)
1º TRIMESTRE
• Vale do Arco-Íris – Lucy Maud Montgomery/Ed. Ciranda Cultural
• Céu de um Verão Proibido – João Paulo Roriz/Ed. Besourobox
• Alice no País dos Pesadelos – Jonathan Green/Ed. Jambô
2º TRIMESTRE
• Traços – Liz Quintana – Ed. Metamorfose
• As Cinco Pontas de uma Estrela – Marcelo Spalding/Ed. Metamorfose
• A casa no fim da rua – Gilberto Fonseca/Ed. Metamorfose
3º TRIMESTRE
• O Chamado do Monstro – Patrick Ness/Ed. Ática
• O Escaravelho do Diabo – Lucia 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.
Arte
• lápis de cor, lápis HB e nº 4, régua 30 cm, tesoura, cola, uma pasta A4 para organizar os trabalhos,
6 folhas A4 de gramatura 150 , 300 gramas de argila
Inglês
• Metro Student Book & Workbook 1 – Ed. Oxford + Placement Test
• Dicionário Inglês /Português
Ensino Religioso
• Caminhar Juntos 7 – Ensino Religioso – Humberto Herrera/Ed. SM
• 2 revistas tipo Veja, Isto é, Super interessante, época, religiões...
O Livro de Ensino Religioso poderá ser adquirido pela distribuidora “A PÁGINA” com descontos especiais.

O Colégio adota o material pedagógico da Editora Oxford para as aulas da
Língua Inglesa.
Os livros desse projeto são vendidos pela distribuidora “A PÁGINA” com
descontos especiais.
email: atendimento@apaginalivrarias.com.br
telefone: (41)32135662 Site: www.apaginalivrarias.com.br

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, pasta com divisória para guardar folhas. Poderão ser solicitados livros
de literatura e paradidáticos ao longo do ano.
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse
projeto são vendidos pela livraria “Livros Ajudam a Pensar”. As compras são feitas pelo
email: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692

Português
• Um dicionário atualizado conforme a Nova Ortografia da Língua Portuguesa
(sugerimos: Pequeno DICIONÁRIO Houaiss da língua portuguesa. Ed. Moderna)
1º TRIMESTRE
• A face oculta – Maria Tereza Maldonado /Ed Saraiva
• A favor do vento – Duca Leindecker/Ed LPM
• O mistério das quatro estações – João Paulo Roriz/Ed. Besourobox
2º TRIMESTRE
• O clube do rock – Adriana Maschmann e Marcelo Spalding/Ed. Metamorfose
• Nossos sonhos são os mesmos – Guilherme Giugliani/Ed. Libretos
• Os bastidores de Emma – Bruna Tessuto /Ed. Metamorfose
3º TRIMESTRE
• Terra Vazia – Otávio Definski/Ed Metamorfose
• Ana K – Sérgio Napp/Ed. Besourobox
• No meio do caminho tem uma porta – Anna Claudia Ramos/Ed Besourobox
Matemática
• Régua, compasso, esquadros (45º e 60°), transferidor, uma pasta organizadora com saquinhos
Ensino Religioso
• Caminhar Juntos 8 - Ensino Religioso – Humberto Herrera/Ed. SM
• 2 revistas tipo Veja, Isto é, Super interessante, religiões, Época...
• 1 pasta com 10 sacos plásticos
O Livro de Ensino Religioso poderá ser adquirido pela distribuidora “A PÁGINA” com descontos especiais.

Arte
•

lápis de cor, lápis HB e nº 4, régua 30 cm, tesoura, cola, uma pasta A4 para organizar os trabalhos, 6
folhas A4 de gramatura 150 , Tela 20 cm X 30 cm

Inglês
• Metro Student Book & Workbook 2/Ed.Oxford + Placement Test
• Dicionário pequeno Língua Inglesa / Língua Portuguesa - Língua Portuguesa/ Língua Inglesa

O Colégio adota o material pedagógico da Editora Oxford para as aulas da
Língua Inglesa.
Os livros desse projeto são vendidos pela distribuidora “A PÁGINA” com
descontos especiais.
email: atendimento@apaginalivrarias.com.br
telefone: (41)32135662 Site: www.apaginalivrarias.com.br

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, pasta com divisória para guardar folhas. Poderão ser solicitados livros de
literatura e paradidáticos ao longo do ano.
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse
projeto são vendidos pela livraria “Livros Ajudam a Pensar”. As compras são feitas pelo
email: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692

Português
• Um dicionário atualizado conforme a Nova Ortografia da Língua Portuguesa (sugerimos:
Pequeno DICIONÁRIO Houaiss da língua portuguesa. Ed. Moderna)
1º TRIMESTRE
• Eu sou Malala – Malala Yousafzai /Edição Juvenil - Ed. Seguinte
• O cidadão de papel – Gilberto Dimenstein - Ed. Ática
2º TRIMESTRE
• A garota das laranjas – Jostein Gaarder - Ed. Seguinte
• Sete desafios para ser rei – Jan Terlouw - Ed. Ática
3º TRIMESTRE
• O poeta que fingia – Álvaro Cardoso Gomes - Ed. FTD
• Os meninos da Rua Paulo – Ferenc Molnár - Ed. Cia das Letras
Matemática
Régua, compasso, esquadros (45º e 60°), transferidor
Ensino Religioso
• Livro : Caminhar Juntos 9 - Ensino Religioso – Humberto Herrera / Ed. SM
• 2 revistas tipo Veja, Isto é, Super interessante, Religiões, Época...
O Livro de Ensino Religioso poderá ser adquirido pela distribuidora “A PÁGINA” com descontos especiais.

Geografia
• Persépolis – Marjane Satrapi / Ed. Cia das Letras
História
• Maus - Art Spiegelman - Ed. Cia das Letras
Espanhol
• Dicionário Espanhol/Português - Português/Espanhol
Química
• Jaleco branco com mangas longas
Arte
•

lápis de cor, lápis HB e nº 4, régua 30 cm, tesoura, cola, uma pasta A4 para organizar os trabalhos, 6
folhas A4 de gramatura 150

Inglês
• Livro: Metro Student Book & Workbook 3 – Ed.Oxford + Placement Test
• Dicionário pequeno Língua Inglesa / Língua Portuguesa - Língua Portuguesa/ Língua Inglesa
O Colégio adota o material pedagógico da Editora Oxford para as aulas da
Língua Inglesa.
Os livros desse projeto são vendidos pela distribuidora “A PÁGINA” com
descontos especiais.
email: atendimento@apaginalivrarias.com.br
telefone: (41)32135662 Site: www.apaginalivrarias.com.br

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.
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse
projeto são vendidos pela livraria “Livros Ajudam a Pensar”. As compras são feitas pelo
email: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692

1º TRIMESTRE
Língua portuguesa
• O Homem invisível, H.G. Wells – Ed. Zahar
Literatura
• Os cem melhores contos brasileiros do século, Italo Moriconi – Ed. Objetiva
• Os cem melhores poemas brasileiros do século, Italo Moriconi - Ed. Objetiva

2º TRIMESTRE
Língua Portuguesa
• O Planeta dos Macacos, Pierre Boulle - Ed. Aleph
Literatura
• Auto da barca do inferno em quadrinhos, Adaptação Laudo Ferreira – Ed. Peirópolis, 2011
• Os lusíadas em quadrinhos, Adaptação Fido Nesti – Ed. Peirópolis, 2006
3º TRIMESTRE
Filosofia
• Apologia de Sócrates, Ed. Martín Claret
• O Banquete, Ed. Martín Claret
Língua Portuguesa
• Pequeno Manual Antirracista, Djalmila Ribeiro - Ed. Cia das Letras
Literatura
• Poemas de Gregório de Matos – Ed. Cia das Letras
• Marília de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga
Língua Inglesa
ACCELERATE 1 – Student book and Exam workbook - First Laurie Blass, Louis Rogers, Mindy Longoni, Elisaveta
Wrangell OXFORD (Placement Test para quem não adquiriu em 2020).
O Colégio adota o material pedagógico da Editora Oxford para as aulas da
Língua Inglesa.
Os livros desse projeto são vendidos pela distribuidora “A PÁGINA” com
descontos especiais.
email: atendimento@apaginalivrarias.com.br
telefone: (41)32135662 Site: www.apaginalivrarias.com.br

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.
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse
projeto são vendidos pela livraria “Livros Ajudam a Pensar”. As compras são feitas pelo
email: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692

1º TRIMESTRE
Língua Portuguesa
• Fahrenheit 451, Ray Bradbury – Ed. Biblioteca Azul
Literatura
• Noite na taverna, Alvares de Azevedo
• Dom Casmurro, Machado de Assis
2º TRIMESTRE
Filosofia
• O Contrato Social, Jean Jacques Rousseau
Língua Portuguesa
• Doze contos peregrinos, Gabriel Marquez - Ed. Record
Literatura
• O Primo Basílio, Eça de Queiros
• O Cortiço, Aluísio Azevedo
3º TRIMESTRE
Língua Portuguesa
• Marina, Carlos Ruiz Zafón e Eliana Aguiar – Ed. Suma
Literatura
• Flores do Mal, Charles Baudelaire
• Eu, Augusto dos Anjos
As obras que não constam editora são editadas por mais de uma, ficando a escolha critério da família
Sugestão: Dom Casmurro, Primo Basílio e O Cortiço – Coleção Travessias /Ed. Moderna
Língua Inglesa
ACCELERATE 2 - Student book and Exam workbook – Second Kate Dobiecka Nick Thorner Mindy Longoni,
Elisaveta Wrangell OXFORD (Placement Test para quem não adquiriu em 2020).
O Colégio adota o material pedagógico da Editora Oxford para as aulas da
Língua Inglesa.
Os livros desse projeto são vendidos pela distribuidora “A PÁGINA” com
descontos especiais.
email: atendimento@apaginalivrarias.com.br
telefone: (41)32135662 Site: www.apaginalivrarias.com.br

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.
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse
projeto são vendidos pela livraria “Livros Ajudam a Pensar”. As compras são feitas pelo
email: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692

1º TRIMESTRE
Língua Portuguesa e Literatura
• Os sertões em quadrinhos, adaptação Rodrigo Rosa – Ed. Cia. das Letras
• Urupês, Monteiro Lobato
• Antologia poética, Carlos Drummond de Andrade
2º TRIMESTRE
Língua Portuguesa e Literatura
• A hora da estrela, Clarice Lispector
• São Bernardo, Graciliano Ramos.
• Incidente em Antares, Erico Veríssimo
3º TRIMESTRE
Língua Portuguesa e Literatura
• As meninas, Lygia Fagundes Telles
• UFRGS
As obras que não constam editora são editadas por mais de uma, ficando a escolha critério da família
Inglês
ACCELERATE 3 - Student book and Exam workbook – Third Mindy Longoni Elisaveta Wrangell Neil Wood OXFORD
(Placement Test para quem não adquiriu em 2020).
O Colégio adota o material pedagógico da Editora Oxford para as aulas da
Língua Inglesa.
Os livros desse projeto são vendidos pela distribuidora “A PÁGINA” com
descontos especiais.
email: atendimento@apaginalivrarias.com.br
telefone: (41)32135662 Site: www.apaginalivrarias.com.br

