Maternal - Educação Infantil
As literaturas solicitadas e o livro de matemática podem ser adquiridos na livraria
“WAL LIVROS”. As compras são feitas pelo e-mail: livrosajudamapensar@gmail.com ou
pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692

VENDAS NO COLÉGIO: 07 e 22/12; 15 e 16/02/22 das 7h40min às 18h
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):
• 03 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 pacote de folhas color set cards
• 01 tubo de cola colorida com gliter (da sua cor preferida)
• 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 gliter (qualquer cor)
• 01 embalagem de lantejoulas (da sua cor preferida)
• 02 bandejas de papelão pequenas
• 02 bandejas de papelão médias
• 01 bola de isopor (200 mm)
• 01 brinquedo pedagógico adequado à faixa etária (quebra-cabeça, letras EVA, encaixes, pinos mágicos)
• 01 toalha pequena para o lanche – identificada
• 01 pote de tinta guache 250g (amarela/verde/ou marrom)
Literaturas/Material didático
• O MUNDINHO DE BOAS ATITUDES – Ingrid B. Bellinghausen
•

NICOLAU TINHA UMA IDEIA – Ruth Rocha / Editora Salamandra

•

Língua Inglesa
JUMP IN A - Vanessa Reilly / Editora 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” ou em livrarias de sua preferência.
Link: https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-maria-imaculada---porto-alegre-rs-111
TOKEN (chave de acesso): MARIAIMACULADA2022

Nível A- Educação Infantil
As literaturas solicitadas e o livro de matemática podem ser adquiridos na livraria
“WAL LIVROS”. As compras são feitas pelo e-mail: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos
telefones (51) 35169969 / (51) 993009692

VENDAS NO COLÉGIO: 07 e 22/12; 15 e 16/02/22 das 7h40min às 18h
Materiais individuais identificados em um estojo plástico:
• 1 caixa de lápis de cor gigante (jumbo)
• 1 pincel chato nº 18
• 1 pincel chato nº 14
• 2 tubos de cola (90gr)
• 1 conjunto hidrocor ponta grossa com 12 cores
• 1 lápis preto (jumbo)
• 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
• 1 tubo de cola grande (500gr)
• 1 caixa de cotonetes ou 1 esponja de cozinha
• 2 perfex
• 1 pacote de lenços umedecidos
• 2 revistas (com gravuras)
• 1 pacote com 10 pratos de papelão nº 4
• 2 pacotes de gliter grosso
• 1 pacote de palitos de picolé
• 1 pacote de lantejoulas grandes
• 3 caixas de massinha de modelar
• 1 conjunto de tinta têmpera com 12 cores
• 2 canetas de retroprojetor preta
• 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
• 3 pacotes de color set cards
• 10 envelopes pardos tamanho ofício 24x34
• 10 sacos plásticos tamanho ofício
Material Didático/ Literaturas:
• A CAIXA DE JÉSSICA - Peter Carnavas / Editora FTD
• SE ESSA RUA FOSSE MINHA – Bel linares e Alcy / Editora Formato
•

Língua Inglesa
JUMP IN B - Vanessa Reilly / Editora Oxford

•

MATEMÁTICA DA MINHA VIDA – EDUCAÇÃO INFANTIL
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” ou em livrarias de sua preferência.
Link: https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-maria-imaculada---porto-alegre-rs-111
TOKEN (chave de acesso): MARIAIMACULADA2022

Nível B - Educação Infantil
As literaturas solicitadas e o livro de matemática podem ser adquiridos na livraria
“WAL LIVROS”. As compras são feitas pelo e-mail: livrosajudamapensar@gmail.com ou
pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692

VENDAS NO COLÉGIO: 07 e 22/12; 15 e 16/02/22 das 7h40min às 18h
Materiais individuais do estojo ou pote plástico para a Ed. Infantil:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

01 conjunto de cola colorida
01 conjunto de cola gliter
02 pacotes de folhas color set tamanho ofício
05 sacos plásticos tamanho ofício
02 envelopes pardos tamanho ofício
01 revista adequada ao uso escolar
01 tubo de cola grande (90gr)
02 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 (12 cores)
01 pote de têmpera (250gr) na cor preferida
01 conjunto de tinta têmpera (12 cores)
01 pincel chato nº10
01 caixa de cotonete ou esponja de lavar louça

Material Didático/ Literaturas:
•

01 tela para pintura 30cm x 40cm

•

A ARCA DE NINGUÉM – Mariana Caltabiano/ Editora Scipione

•

VAN GOGH E O PASSARINHO TÉO – Mércia Maria Leitão e Neide Duarte / Editora do Brasil

•

QUAL A COR DO AMOR? Léia Cassol, Gabriela Schaurich, Larissa Guimarães

•

MATEMÁTICA DA MINHA VIDA – EDUCAÇÃO INFANTIL - NÍVEL B - Ana Cristina Rangel

•

Língua Inglesa
LEARN WITH US - Vanessa Reilly FIRST EDITION Class Book 1 / Editora 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” ou em livrarias de sua preferência.
Link: https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-maria-imaculada---porto-alegre-rs-111
TOKEN (chave de acesso): MARIAIMACULADA2022

1º Ano - Ensino Fundamental
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse projeto
são vendidos pela livraria “WAL LIVROS”. As compras são feitas pelo e-mail:
livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692
O Projeto UNOi é composto pela tríade pedagógica: Plataforma de conteúdos digitais, livros
didáticos impressos e complementos pedagógicos.

VENDAS NO COLÉGIO: 07 e 22/12; 15 e 16/02/22 das 7h40min às 18h
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 organizadora/plástico) que ficará na sala de aula, identificada:
• 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 (12 cores)
• 01 pincel nº 18
• 01 pacote de palito de picolé colorido
• 02 livros para colorir
• 01 pacote de lantejoulas
• 01 caixa de cola colorida com 6 unidades
• 02 tubos de cola gliter
• Caderno sem pauta (aguardar informações na reunião de pais)
• No segundo semestre, será solicitado um caderno pautado
Obs: Todos os materiais deverão estar identificados.
Material Didático/ Literaturas:
• COMO COMEÇA? Silvana Tavano / Editora Salamandra
• O MENINO QUE APRENDEU A VER – Ruth Rocha / Editora Salamandra
• O QUINTAL DE SÃO FRANCISCO – Maria Augusta de Medeiros / Editora Paulinas
• PROJETO UNOI EDUCAÇÃO
•

Língua Inglesa
LEARN WITH US - Vanessa Reilly - FIRST EDITION CLASS BOOK 2/ Editora 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” ou em livrarias de sua preferência.
Link: https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-maria-imaculada---porto-alegre-rs-111
TOKEN (chave de acesso): MARIAIMACULADA2022

2º Ano - Ensino Fundamental
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse
projeto são vendidos pela livraria “WAL LIVROS”. As compras são feitas pelo
e-mail: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692
O Projeto UNOi é composto pela tríade pedagógica: Plataforma de conteúdos digitais, livros
didáticos impressos e complementos pedagógicos.

VENDAS NO COLÉGIO: 07 e 22/12; 15 e 16/02/22 das 7h40min às 18h
Material de uso individual organizados no estojo identificados
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
02 pacotes de folha color set
01 tubo de cola grande
01 caixa de camisa forrada
01 conjunto de têmpera de 12 cores
02 caixas de massa de modelar
01 pincel nº 18

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
• 01 pasta tamanho ofício com trilho
Literaturas/Material didáticos:
• GENTILEZA – Alison Green/ Editora Saber e Ler
• UMA HISTÓRIA SEM PÉ NEM CABEÇA – Luciano Pontes / Editora Paulinas
• A CARTA DO GILDO – Silvana Rando / Brinque - book
• MARCHA CRIANÇA – Caligrafia com ortografia e gramática - Maria Teresa – Armando Coelho – 1º ano /
Editora Scipione
• 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” ou em livrarias de sua preferência.
Link: https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-maria-imaculada---porto-alegre-rs-111
TOKEN (chave de acesso): MARIAIMACULADA2022

3º Ano - Ensino Fundamental
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse projeto
são vendidos pela livraria “WAL LIVROS”. As compras são feitas pelo
e-mail: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692
O Projeto UNOi é composto pela tríade pedagógica: Plataforma de conteúdos digitais, livros
didáticos impressos e complementos pedagógicos.

VENDAS NO COLÉGIO: 07 e 22/12; 15 e 16/02/22 das 7h40min às 18h
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 ofício 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 / Editora Companhia das letrinhas
•

SOFIA E OTTO – CONHECENDO PORTO ALEGRE – Pedro Leite/ Editora PGL

•

A HISTÓRIA VERDADEIRA DO SAPO LUIZ – Luiz Ruffato/ Editora FTD

•

PROJETO UNOI EDUCAÇÃO

•

01 DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA
SUGESTÃO: MINIDICIONÁRIO MODERNA DA LÍNGUA PORTUGUESA / Editora Moderna

• Língua Inglesa
LEARN WITH US - Vanessa Reilly - FIRST EDITION CLASS BOOK 4 / Editora 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” ou em livrarias de sua preferência.
Link: https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-maria-imaculada---porto-alegre-rs-111
TOKEN (chave de acesso): MARIAIMACULADA2022

4º Ano - Ensino Fundamental
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse
projeto são vendidos pela livraria “WAL LIVROS”. As compras são feitas pelo
e-mail: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692
O Projeto UNOi é composto pela tríade pedagógica: Plataforma de conteúdos digitais, livros
didáticos impressos e complementos pedagógicos.

VENDAS NO COLÉGIO: 07 e 22/12; 15 e 16/02/22 das 7h40min às 18h
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 0,4 (tipo stabilo)
• 01 régua de 15 cm
Materiais individuais identificados em uma caixa (tipo camisa) que ficará na sala de aula:
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 folhas de ofício coloridas
• 02 unidades de pano tipo Perfex
• 01 caixa de têmpera 12 cores
• 01 caixa de cola colorida
• 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:
•
PODE SER DEPOIS? Sônia Barros / Editora FTD
•
CAÇADORES DE AVENTURAS – Daniel Munduruku / Editora Caramelo
•
O GUARDIÃO DA FLORESTA E OUTRAS HISTÓRIAS QUE VOCÊ JÁ CONHECE – Heloisa Prieto /BrinqueBook
•
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 5
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” ou em livrarias de sua preferência.
Link: https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-maria-imaculada---porto-alegre-rs-111
TOKEN (chave de acesso): MARIAIMACULADA2022

5º Ano - Ensino Fundamental
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros
desse projeto são vendidos pela livraria “WAL LIVROS”. As compras são feitas pelo
e-mail: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692
O Projeto UNOi é composto pela tríade pedagógica: Plataforma de conteúdos digitais, livros
didáticos impressos e complementos pedagógicos.

VENDAS NO COLÉGIO: 07 e 22/12; 15 e 16/02/22 das 7h40min às 18h
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 – Paulo Vieira e Maurício de Souza / Editora Gente
• JUDY MOODY E CHICLETE – NATAL SUPERLEGAL - Megan MC Donald / Ed. Salamandra
• UM CASO MUITO SUJO - Shirley Souza / Ed. Paulus
• PARQUE DO TEMPO – Ana Pregardier / Editora Leader
• 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
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” ou em livrarias de sua preferência.
Link: https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-maria-imaculada---porto-alegre-rs-111
TOKEN (chave de acesso): MARIAIMACULADA2022

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 “WAL LIVROS”. As compras são feitas pelo
e-mail: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692
O Projeto UNOi é composto pela tríade pedagógica: Plataforma de conteúdos digitais, livros
didáticos impressos e complementos pedagógicos.

VENDAS NO COLÉGIO: 07 e 22/12; 15 e 16/02/22 das 7h40min às 18h
LÍNGUA PORTUGUESA
1º TRIMESTRE
• Perdendo perninhas - Índigo e Bruno Nunes / Editora Scipione
• O mistério do carimbo mágico - Cláudia Sepé / Editora Metamorfose
2º TRIMESTRE
• A maldição da Moleira – Índigo / Editora Moderna
• O lobo milionário e os três porquinhos – Eduardo Coelho/Editora Mai Ativos
3º TRIMESTRE
• A lágrima do robô - Carlos Eduardo Novaes/Editora Ática
• Horas Mortas - Antônio Schimeneck / Editora Ama Livros

HISTÓRIA
• Odisseia – Homero – Adaptação de Leonardo Chianca/Editora Scipione
• Ilíada – Homero - Adaptação de Leonardo Chianca/Editora Scipione

ENSINO RELIGIOSO
• Caminhar Juntos 6 - Ensino Religioso – Humberto Herrera/Editora SM
• Uma pasta com 10 sacos plásticos
O livro de Ensino Religioso poderá ser adquirido no link: http://www.disal.com.br/mariaimaculadapecacique
com desconto.

MATEMÁTICA
• Régua, jogo de esquadro, compasso, pasta organizadora com sacos 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.

LÍNGUA INGLESA
• Link it! Vol 1 – Stdudent Book & Workbook with Practice Kit & Vídeos
Philippa Boen & Denis Delaney, Christina de La Mare / Editora 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” ou em livrarias de sua preferência.
Link: https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-maria-imaculada---porto-alegre-rs-111
TOKEN (chave de acesso): MARIAIMACULADA2022

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 “WAL LIVROS”. As compras são feitas pelo e-mail:
livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692
O Projeto UNOi é composto pela tríade pedagógica: Plataforma de conteúdos digitais, livros
didáticos impressos e complementos pedagógicos.

VENDAS NO COLÉGIO: 07 e 22/12; 15 e 16/02/22 das 7h40min às 18h
LÍNGUA PORTUGUESA
1º TRIMESTRE
• Comédias para se ler na escola – Luis Fernando Veríssimo/Editora Objetiva
• Poliana - Eleonor H. Porter/Editora Ciranda Cultural
• Alice no país dos pesadelos – Jonathan Green/ Editora Jambô
2º TRIMESTRE
• O vizinho alemão – Mário Augusto Pool/Editora Metamorfose
• O filho do açougueiro e outras histórias de terror e fantasia – Christian David/Editora BesouroBox
• Soppy: os pequenos detalhes do amor – Philippa Rice – Gustavo Figueiredo/Editora Fábrica 231
3º TRIMESTRE
• O Chamado do Monstro – Patrick Ness/Editora Ática
• O Escaravelho do Diabo – Lucia Almeida/Editora Ática
• O Primeiro e Último Verão – Letícia Wierchowski/Editora Globo
HISTÓRIA
• A divina comédia em quadrinhos – Dante Alighieri, Piero Bagnariol, Henriqueta Lisboa – Coleção
Clássicos em HQ, Literatura estrangeira, Quadrinhos / Editora Peirópolis
• Os Lusíadas em quadrinhos – Luis de Camões (autor), Denyse Cantuária (compilador), Fido Nesti
(ilustrador), Coleção Clássicos em HQ, Literatura estrangeira, Quadrinhos / Editora Peirópolis
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.
LÍNGUA INGLESA
• Link it! Vol 2 – Stdudent Book & Worbook with Practice Kit & Vídeos
Philippa Bowen & Denis Delaney, Cristina de La Mare/Editora Oxford
ENSINO RELIGIOSO
• Caminhar Juntos 7 – Ensino Religioso – Humberto Herrera/Editora SM
• 1 pasta com 10 sacos plásticos.
O livro de Ensino Religioso poderá ser adquirido no link: http://www.disal.com.br/mariaimaculadapecacique
Com desconto.
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” ou em livrarias de sua preferência.
Link: https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-maria-imaculada---porto-alegre-rs-111
TOKEN (chave de acesso): MARIAIMACULADA2022

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 “WAL LIVROS”. As compras são feitas pelo e-mail:
livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692
O Projeto UNOi é composto pela tríade pedagógica: Plataforma de conteúdos digitais, livros
didáticos impressos e complementos pedagógicos.

VENDAS NO COLÉGIO: 07 e 22/12; 15 e 16/02/22 das 7h40min às 18h
LÍNGUA PORTUGUESA
1º TRIMESTRE
• Histórias de ficção científica – André Carneiro (autor), Arthur C. Clarke (autor), Bruce Sterling
(autor), Edgar Allan Poe (autor) & outros. Série para gostar de ler/Editora Ática
• Terra Vazia – Otávio Definski/Editora Metamorfose
2º TRIMESTRE
• No meio do caminho tem uma porta – Anna Claúdia Ramos/Editora Besourobox
• Sete desafios para ser rei – Jan Terlouw/Editora Ática
3º TRIMESTRE
• Os bastidores de Emma – Bruna Tessuto / Editora Metamorfose
• O clube do rock – Adriana Maschmann e Marcelo Spalding /Editora Metamorfose
MATEMÁTICA
• Régua, compasso, esquadros (45º e 60°), transferidor, uma pasta organizadora com saquinhos
ENSINO RELIGIOSO
• Caminhar Juntos 8 - Ensino Religioso – Humberto Herrera/Editora SM
• 1 pasta com 10 sacos plásticos
O livro de Ensino Religioso poderá ser adquirido no link: http://www.disal.com.br/mariaimaculadapecacique
Com desconto.
CIÊNCIAS
• 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, tela 20 cm X 30 cm

LÍNGUA INGLESA
• Link it! Vol 3 – Stdudent Book & Workbook with Practice Kit & Vídeos
Philippa Bowen & Denis Delaney, Christina de La Mare/Editora 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” ou em livrarias de sua preferência.
Link: https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-maria-imaculada---porto-alegre-rs-111
TOKEN (chave de acesso): MARIAIMACULADA2022

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 “WAL LIVROS”. As compras são feitas pelo e-mail:
livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692
O Projeto UNOi é composto pela tríade pedagógica: Plataforma de conteúdos digitais, livros
didáticos impressos e complementos pedagógicos.

VENDAS NO COLÉGIO: 07 e 22/12; 15 e 16/02/22 das 7h40min às 18h
LÍNGUA PORTUGUESA
1º TRIMESTRE
• Longe de casa – Malala Yousafzai /Edição Juvenil /Editora Seguinte
• A história do vai e volta – Tiago de Melo Andrade/ Editora Melhoramentos
2º TRIMESTRE
• Quissama - O Império dos Capoeiras – Maicon Tenfen/ Editora Biruta
• A Revolução dos Bichos – Geoge Orwel
3º TRIMESTRE
• O poeta que fingia – Álvaro Cardoso Gomes / Editora FTD
• Os meninos da Rua Paulo – Ferenc Molnár / Editora Cia das Letras

MATEMÁTICA
Régua, compasso, esquadros (45º e 60°), transferidor
ENSINO RELIGIOSO
• Livro: Caminhar Juntos 9 - Ensino Religioso – Humberto Herrera / Editora SM
• 1 pasta com 10 sacos plásticos
O livro de Ensino Religioso poderá ser adquirido no link: http://www.disal.com.br/mariaimaculadapecacique
Com desconto.
GEOGRAFIA
• Persépolis – Marjane Satrapi / Editora Cia das Letras
HISTÓRIA
• Maus - Art Spiegelman - Editora Cia das Letras
FÍSICA, BIOLOGIA e 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.

LÍNGUA INGLESA
• Link it! Vol 4 – Stdudent Book & Workbbok with Practice Kit & Vídeos
Philippa Bowen & Denis Delaney, Christina de La Mare/Editora 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” ou em livrarias de sua preferência.
Link: https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-maria-imaculada---porto-alegre-rs-111
TOKEN (chave de acesso): MARIAIMACULADA2022

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.
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse
projeto são vendidos pela livraria “WAL LIVROS”. As compras são feitas pelo
e-mail: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692
O Projeto UNOi é composto pela tríade pedagógica: Plataforma de conteúdos digitais, livros
didáticos impressos e complementos pedagógicos.

VENDAS NO COLÉGIO: 07 e 22/12; 15 e 16/02/22 das 7h40min às 18h
1º TRIMESTRE
LÍNGUA PORTUGUESA
• O Fazedor de Velhos, Rodrigo Lacerda / Ed. Cia das Letras
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
• Andarilhos, Rodrigo Tavares /Ed. Zouk
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
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” ou em livrarias de sua preferência.
Link: https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-maria-imaculada---porto-alegre-rs-111
TOKEN (chave de acesso): MARIAIMACULADA2022

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.
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse
projeto são vendidos pela livraria “WAL LIVROS”. As compras são feitas pelo
e-mail: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692
O Projeto UNOi é composto pela tríade pedagógica: Plataforma de conteúdos digitais, livros
didáticos impressos e complementos pedagógicos.

VENDAS NO COLÉGIO: 07 e 22/12; 15 e 16/02/22 das 7h40min às 18h
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
• As luzes de setembro, Carlos Ruiz Zafón / Ed. Suma
LITERATURA
• O Primo Basílio, Eça de Queiros
• O Cortiço, Aluísio Azevedo

3º TRIMESTRE
LÍNGUA PORTUGUESA
• O olho mais azul, Toni Morrison / Ed. Cia das Letras
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
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” ou em livrarias de sua preferência.
Link: https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-maria-imaculada---porto-alegre-rs-111
TOKEN (chave de acesso): MARIAIMACULADA2022

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.
O Colégio adota o Projeto UNOi, no Ensino Fundamental e Médio. Os livros desse
projeto são vendidos pela livraria “WAL LIVROS”. As compras são feitas pelo
e-mail: livrosajudamapensar@gmail.com ou pelos telefones (51) 35169969 / (51) 993009692
O Projeto UNOi é composto pela tríade pedagógica: Plataforma de conteúdos digitais, livros
didáticos impressos e complementos pedagógicos.

VENDAS NO COLÉGIO: 07 e 22/12; 15 e 16/02/22 das 7h40min às 18h
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 e 3º TRIMESTRE

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
• AGUARDANDO A DIVULGAÇÃO DA LISTA DE LEITURAS OBRIGATÓRIAS DA UFRGS.

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

LÍNGUA INGLESA
ACCELERATE 3 - Student book and Exam workbook – Third Mindy Longoni, Elisaveta Wrangell Neil Wood
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” ou em livrarias de sua preferência.
Link: https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-maria-imaculada---porto-alegre-rs-111
TOKEN (chave de acesso): MARIAIMACULADA2022

