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Lista de materiais para o ano de 2018 
 

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Cadernos: 
- 01 caderno capa dura, grande e sem espiral, (48 
folhas) para aula 
- 01 caderno capa dura, grande e sem espiral, para 
aula de Alemão (pode ser o mesmo usado no ano 
anterior) 
- 01 caderno capa dura, grande e sem espiral, para 
aula de Inglês 
- 01 caderno sem espiral e sem pauta (48 folhas) 
para desenho e colagem 
 
 
Um estojo contendo: 
- 02 lápis n° 02 (triangular) 
- 01 apontador 
- 01 borracha 
- 01 tesoura sem ponta 
- 01 tubo de cola (35 gramas com tampa fixa) 
- 01 régua 15 cm (dura/firme) 

 
Um estojo contendo: 
- 01 caixa de giz de cera (mínimo 12 cores)  
- 01 caixa de lápis de cor (mínimo 12 cores) 
- 01 estojo de canetinhas (mínimo 12 cores) 

 
Organização: 
- 01 pasta pequena para agenda 
- 01 pasta grossa, tamanho A4, para colocar os 
livros de Português e Matemática 

     Material de pintura: 
     - 01 pincel nº 2 
     - 01 camiseta para pintura, tamanho adulto 
     - 01 pano para limpar o pincel 
     - 01 conjunto pequeno de tinta têmpera (6 cores) 
     - 01 conjunto de cola colorida (6 cores) 
     - 01 cola glitter. 
 
 
     Contagem e diversos: 
     - 01 pote pequeno com tampa para alfabeto móvel 
     - 01 pacote de 50 palitos de picolé 
     - 01 kit de material dourado individual (madeira) 
     - 01 pote de plástico, com tampa e identificado (para 
guardar a massa de modelar depois de usada) 
     - 01 pacote de massa de modelar 
     - 01 caixa de fósforos grande cheia  
     - 02 cartelas de adesivos (figurinhas) 
     - 10 liguetas (atilhos) 
     - 02 fotos da criança 3x4 
     - 02 revistas para recorte 

 
 

     Material de higiene – deixar sempre na mochila 
     - 01 toalha para mesa (lanche) 
     - 01 garrafinha para água 
 

Importante: 
Todo o material deve vir identificado com  

o nome do estudante. 

 
Livros e Dicionários: 
 

- Livro de Matemática: Projeto ÁPIS Matemática 1º ANO. Última Edição. Ed. Ática. 

- Livro de Português: Projeto ÁPIS Português 1º ANO - Última Edição. Ed. Ática. 

- Livro de Inglês: Orbit, volume 1, Richmond. 1ª edição. São Paulo: Moderna, 2017. 

- Livro de Literatura, para o trabalho no 16º Festival do Livro, que será indicado no início do ano letivo. 

 
Observações: 
 
 Os livros da Editora Ática, adquiridos via portal (www.domquixote-cleweb.com.br), devem ser retirados 

na biblioteca do colégio no período de 07 à 23 de fevereiro, turnos manhã ou tarde. A nota fiscal deve 

ser apresentada no momento da retirada. 

http://www.domquixote-cleweb.com.br/


 O livro da Editora Moderna, adquiridos via portal (www.modernacompartilha.com.br), devem ser 

retirados na biblioteca do colégio no período de 07 à 23 de fevereiro, turnos manhã ou tarde. A nota 

fiscal deve ser apresentada no momento da retirada. 

 A agenda escolar será entregue no início do ano letivo (deve vir com os dados de identificação 

preenchidos e nome na capa). 

 Todo material e uniforme deverá ser identificado com o nome do estudante (lápis e canetinhas devem 

ser identificados individualmente). 

 É importante ficar atento aos materiais individuais do seu (a) filho(a), cola, tesoura, lápis, borracha, 

etc., para que sejam repostos em caso de perda ou desgaste. 

 A pasta (Portfólio/Parecer) pode ser reaproveitada do ano anterior. 

 Sugere-se que seja adquirido um tubo de cola grande para reposição, em casa, sempre que 

necessário. 

 Saídas de campo ou viagens serão alinhadas através de comunicados e reuniões. O valor 

correspondente será acertado com autorização via doc. 

 

Cobranças Via Doc: 

 

Março 
Saco do Turno Integral (conforme 
retirada) 
Material para treino caligráfico 

Abril Agenda Escolar / Jogo Pedagógico 

Maio Presente Páscoa 

Junho Livro do 16º Festival / Pasta Portfólio 

Julho Presente Pai, Mãe e Avós 

Outubro Semana da criança 

Dezembro Lembrança de Natal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.modernacompartilha.com.br/
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Lista de materiais para o ano de 2018 
 

2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Cadernos: 
- 01 caderno grande (96 folhas), capa dura, linhas 
simples (sem espiral, sem desenhos e com 
margem) 
- 01 caderno de caligrafia 
- 01 caderno para aula de Alemão – capa dura e 
sem espiral (pode ser o mesmo do ano passado) 
- 01 caderno para aula de Inglês – capa dura e sem 
espiral (pode ser o mesmo do ano passado) 
- 01 caderno para aula de Música – capa dura e 
sem espiral 
 
Um estojo com três divisórias contendo: 
- 03 lápis nº 02 
- 01 apontador 
- 02 borrachas 
- 01 tesoura sem ponta (de aço inox) 
- 01 caneta marca texto amarela 
- 01 caixa de giz de cera (12 cores)  
- 01 caixa de lápis de cor (mínimo 12 cores) 
- 01 estojo de canetinhas (mínimo 12 cores) 
- 02 tubos de cola (90 gramas) 
 
Organização: 
- 01 pasta pequena para a agenda 
- 01 pasta grossa tamanho A4 para colocar os 
livros de Português e Matemática. 

 
Material de pintura: 
     - 01 pincel (nº10) 
     - 01 pano para limpar o pincel 
     - 01 camiseta para pintura, tamanho adulto 

     Contagem e diversos: 
     - 100 palitos de picolé 
     - 1 kit de material dourado individual (de madeira) 
     - 15 liguetas (atilhos) 
     - 01 régua 30 cm (dura/firme) 
     - 01 pote massa de modelar (tipo SOFT 500 gr) 
     - 01 pacote de lantejoulas 
     - 02 cartelas de adesivos (figurinhas) 
     - 04 saquinhos plásticos, tamanho A4 (para folhas) 
     - 01 cola glitter 
     - 01 EVA  
     - 01 pacote de papel dobradura pequeno 
     - 01 conjunto de cola colorida (6 cores) 
     - 01 pacote de gliter  
     - 01 pote de sorvete (vazio e com tampa) 
     - 02 revistas para recorte 
     - 01 foto da criança 3x4 
     - 01 livro de leitura 
     - 02 gibis 
      

 
     Material de higiene – deixar sempre na mochila 
     - 01 toalha para mesa (lanche) 
     - 01 garrafinha para água 
 
 
 
 

Importante: 
Todo o material deve vir identificado com  

o nome do estudante. 

 
Livros e Dicionários: 
 

- Livro de Matemática: Projeto ÁPIS Matemática 2º ANO. Última Edição. Ed. Ática. 

- Livro de Português: Linguagem 2 - Última Edição. Ed. Ática. 

- Livro de Inglês: Orbit, volume 2, Richmond. 1ª edição. São Paulo: Moderna, 2017. 

- Livro de Literatura, para o trabalho no 16º Festival do Livro, que será indicado no início do ano letivo. 

 
Observações: 
 
 
 
 



 Os livros da Editora Ática, adquiridos via portal (www.domquixote-cleweb.com.br), devem ser retirados 

na biblioteca do colégio no período de 07 à 23 de fevereiro, turnos manhã ou tarde. A nota fiscal deve 

ser apresentada no momento da retirada. 

 O livro da Editora Moderna, adquiridos via portal (www.modernacompartilha.com.br), devem ser 

retirados na biblioteca do colégio no período de 07 à 23 de fevereiro, turnos manhã ou tarde. A nota 

fiscal deve ser apresentada no momento da retirada. 

 A agenda escolar será entregue no início do ano letivo (deve vir com os dados de identificação 

preenchidos e nome na capa). 

 Todo material e uniforme deverá ser identificado com o nome do estudante (lápis e canetinhas devem 

ser identificados individualmente). 

 É importante ficar atento aos materiais individuais do seu (a) filho(a), cola, tesoura, lápis, borracha, 

etc., para que sejam repostos em caso de perda ou desgaste. 

 A pasta (Portfólio/Parecer) pode ser reaproveitada do ano anterior. 

 Sugere-se que seja adquirido um tubo de cola grande para reposição, em casa, sempre que 

necessário. 

 Indica-se que a mochila seja grande o suficiente para levar livros e cadernos. 

 Saídas de campo ou viagens serão alinhadas através de comunicados e reuniões. O valor 

correspondente será acertado com autorização via doc. 

 

 

 

Cobranças Via Doc: 

 

Março 
Saco do Turno Integral (conforme 
retirada) 
Material para treino caligráfico 

Abril Agenda Escolar / Jogo Pedagógico 

Maio Presente Páscoa 

Junho Livro do 16º Festival / Pasta Portfólio 

Julho Presente Pai, Mãe e Avós 

Outubro Semana da criança 

Dezembro Presente de Natal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.domquixote-cleweb.com.br/
http://www.modernacompartilha.com.br/
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Lista de materiais para o ano de 2018 
 

3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Cadernos: 
- 02 cadernos grandes, 96 folhas, capa dura, linhas 
simples, sem espiral 
- 01 caderno grande para Matemática, sem espiral 
(quadriculado médio) 
- 01 caderno de Caligrafia 
- 04 cadernos pequenos, 48 folhas, para as 
disciplinas: Música, Inglês, Alemão e Informática 
(Os cadernos de Caligrafia, Música, Inglês e 
Alemão, poderão ser reaproveitados do ano 
anterior). 
 
Um estojo contendo: 
- 03 lápis n° 02 
- 01 apontador 
- 01 caneta azul 
- 02 canetas coloridas 
- 01 corretivo de caneta 
- 01 tesoura sem ponta 
- 01 tubo de cola (90g) 
 
Organização: 
- 01 pasta tamanho A4 com 50 saquinhos 
plásticos. 

     Material de pintura: 
     - 01 pincel (TIGRE Nº 10) 
     - 01 pano para limpar o pincel 
     - 01 estojo de canetinhas (mínimo 12 cores) 
     - 01 caixa de lápis de cor (mínimo 12 cores) 
     - 01 caixa de giz de cera (mínimo 12 cores) 
 
 
     Diversos: 
     - 01 régua de 30 cm (dura) 
     - 01 cartela de adesivos (figurinhas) 
     - 02 gibis 

 
 

     Material de higiene – deixar sempre na mochila 
     - 01 toalha para mesa (lanche) 
     - 01 garrafinha para água 
 
 

Importante: 
Todo o material deve vir identificado com  

o nome do estudante. 

 
Livros e Dicionários: 
 
 Livro de Matemática: Projeto ÁPIS Matemática 3º ANO. Última Edição. Ed. Ática. 

 Livro de Português: Linguagem 3 - Última Edição. Ed. Ática. 

 Livro de Inglês: Orbit, volume 3, Richmond. 1ª edição. São Paulo: Moderna, 2017. 

 Livro de Alemão:  a ser adquirido na Escola no início de fevereiro. 

 Livro de Literatura, para o trabalho no 16º Festival do Livro, que será indicado no início do ano letivo. 

 Dicionário de Língua Portuguesa conforme nova reforma ortográfica. 

 Dicionário de Língua Alemã. 

  
Observações: 
 
 Os livros da Editora Ática, adquiridos via portal (www.domquixote-cleweb.com.br), devem ser retirados 

na biblioteca do colégio no período de 07 à 23 de fevereiro, turnos manhã ou tarde. A nota fiscal deve 

ser apresentada no momento da retirada. 

 O livro da Editora Moderna, adquiridos via portal (www.modernacompartilha.com.br), devem ser 

retirados na biblioteca do colégio no período de 07 à 23 de fevereiro, turnos manhã ou tarde. A nota 

fiscal deve ser apresentada no momento da retirada. 

http://www.domquixote-cleweb.com.br/
http://www.modernacompartilha.com.br/


 A agenda escolar será entregue no início do ano letivo (deve vir com os dados de identificação 

preenchidos e nome na capa). 

 Todo material e uniforme deverá ser identificado com o nome do estudante (lápis e canetinhas devem 

ser identificados individualmente). 

 É importante ficar atento aos materiais individuais do seu (a) filho(a), cola, tesoura, lápis, borracha, 

etc., para que sejam repostos em caso de perda ou desgaste. 

 A pasta (Portfólio/Parecer) pode ser reaproveitada do ano anterior. 

 Sugere-se que seja adquirido um tubo de cola grande para reposição, em casa, sempre que 

necessário. 

 Indica-se que a mochila seja grande o suficiente para levar livros e cadernos. 

 Saídas de campo ou viagens serão alinhadas através de comunicados e reuniões. O valor 

correspondente será acertado com autorização via doc. 

 

 

 

Cobranças Via Doc: 

 

Março 
Saco do Turno Integral (conforme 
retirada) 
Material para treino caligráfico 

Abril Agenda Escolar / Jogo Pedagógico 

Maio Presente Páscoa 

Junho Livro do 16º Festival / Pasta Portfólio 

Julho Presente Pai, Mãe e Avós 

Outubro Semana da criança 

Dezembro Presente de Natal 
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Lista de materiais para o ano de 2018 
 

4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Cadernos: 
- 02 cadernos grandes, 48 folhas, capa dura, linhas 
simples, (sem espiral) 
- 01 caderno grande, 96 folhas, capa dura, linhas 
simples, (sem espiral) 
- 01 caderno de desenho 
- 01 caderno de Caligrafia pequeno 
- 04 cadernos pequenos, 48 folhas para as 
disciplinas: Música, Inglês, Alemão e Informática 
(Os cadernos de Caligrafia, Música, Inglês, 
Alemão e Informática, poderão ser reaproveitados 
do ano anterior). 
 
Um estojo contendo: 
- 03 lápis n° 02, ou lapiseira 
- 01 caneta azul 
- 01 caneta vermelha 
- 01 caneta colorida 
- 01 caneta marca texto 
- 01 corretivo 
- 01 apontador 
- 02 borrachas 
- 01 cola líquida 
- 01 cola bastão 
- 01 tesoura 
 
Um estojo contendo: 
- 01 caixa de lápis de cor – Aquarela (mínimo 12 
cores) 
- 01 estojo de canetinhas (mínimo 12 cores) 
 
 

     Organização: 
     - 01 pasta, tamanho A4, com 50 saquinhos plásticos 
     - 01 pastinha, tamanho A4, com elástico 
     
     Material de pintura: 
     - 01 caixa de tinta têmpera pequena (6 cores) 
     - 01 caixa de cola colorida (6 cores) 
     - 01 pincel nº 10 
     - 01 pincel nº 14 
     - 01 pano para limpar o pincel 
      
     Diversos: 
     - 01 transferidor 360º 
     - 01 compasso 
     - 01 régua de 30 cm (dura/plástica) 
     - 01 foto da criança 3x4 
     - 01 pen drive 4GB identificado – para as aulas de 
Informática e fotos ou músicas 
     - 01 bloco timbrado do colégio – adquirido na 
secretaria 
     - 02 gibis 
     - 01 flauta Soprano Barroca (sugere-se: YAMAHA) 

para as aulas de Música 
 

 
     Deixar sempre na mochila: 
     - 01 garrafinha para água 
 

Importante: 
Todo o material deve vir identificado com  

o nome do estudante. 

 
Livros e Dicionários: 
 

- Livro de Matemática: Projeto ÁPIS Matemática 4º ANO. Última Edição. Ed. Ática. 

- Livro de Português: Linguagem 4 - Última Edição. Ed. Ática. 

- Livro de Inglês: Orbit, volume 4, Richmond. 1ª edição. São Paulo: Moderna, 2017. 

- Livro de Alemão: a ser adquirido na Escola no início de fevereiro. 

- Livro de Literatura, para o trabalho no 16º Festival do Livro, que será indicado no início do ano letivo. 

- Dicionário de Língua Portuguesa conforme nova reforma ortográfica. 

- Dicionário de Língua Inglesa (sugestão: Oxford ou Michaelis). 

- Dicionário de Língua Alemã. 

 



Observações: 
 
 Os livros da Editora Ática, adquiridos via portal (www.domquixote-cleweb.com.br), devem ser retirados 

na biblioteca do colégio no período de 07 à 23 de fevereiro, turnos manhã ou tarde. A nota fiscal deve 

ser apresentada no momento da retirada. 

 O livro da Editora Moderna, adquiridos via portal (www.modernacompartilha.com.br), devem ser 

retirados na biblioteca do colégio no período de 07 à 23 de fevereiro, turnos manhã ou tarde. A nota 

fiscal deve ser apresentada no momento da retirada. 

 A agenda escolar será entregue no início do ano letivo (deve vir com os dados de identificação 

preenchidos e nome na capa). 

 Todo material e uniforme deverá ser identificado com o nome do estudante (lápis e canetinhas devem 

ser identificados individualmente). 

 É importante ficar atento aos materiais individuais do seu (a) filho(a), cola, tesoura, lápis, borracha, 

etc., para que sejam repostos em caso de perda ou desgaste. 

 A pasta (Portfólio/Parecer) pode ser reaproveitada do ano anterior. 

 Sugere-se que seja adquirido um tubo de cola grande para reposição, em casa, sempre que 

necessário. 

 Indica-se que a mochila seja grande o suficiente para levar livros e cadernos. 

 Saídas de campo ou viagens serão alinhadas através de comunicados e reuniões. O valor 

correspondente será acertado com autorização via doc. 

 

 

Cobranças Via Doc: 

 

Março 
Saco do Turno Integral (conforme 
retirada) 
Material para treino caligráfico 

Abril Agenda Escolar / Jogo Pedagógico 

Maio Presente Páscoa 

Junho Livro do 16º Festival / Pasta Portfólio 

Julho Presente Pai, Mãe e Avós 

Outubro Semana da criança 

Dezembro Presente de Natal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.domquixote-cleweb.com.br/
http://www.modernacompartilha.com.br/
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Lista de materiais para o ano de 2018 
 

5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Cadernos: 
- 04 cadernos grandes, 96 folhas, capa dura, 
linhas simples, sem espiral, para as disciplinas: 
     - Matemática 
     - Língua Portuguesa 
     - Ciências Naturais 
     - Ciências Sociais e da Natureza 
- 01 caderno grande, 48 folhas, capa dura, linhas 
simples, sem espiral, para produções textuais 
- 06 cadernos pequenos, 48 folhas, linhas 
simples, sem espiral, para as disciplinas:  
     - Alemão 
     - Artes  
     - Ensino Religioso 
     - Informática 
     - Inglês 
     - Música 
(Os cadernos de Música, Inglês, Alemão e 
Informática, poderão ser reaproveitados do ano 
anterior). 
 
Um estojo contendo: 
- 01 lápis ou lapiseira 
- 01 caneta azul 
- 01 caneta vermelha 
- 02 canetas coloridas 
- 01 caneta destaca texto 
- 01 apontador 
- 01 borracha 
- 01 régua (15 ou 20cm) 
- 01 tesoura sem ponta 
- 01 tubo de cola (90g) 
- 01 corretivo 

    Organização: 
    - 01 pasta, tamanho A4, com 50 saquinhos plásticos 
    - 01 pastinha, tamanho A4, com elástico      
 
     Material de pintura: 
     - 01 pincel nº 10 
     - 01 pano para limpar o pincel 
     - 01 estojo de canetinhas (mínimo 12 cores) 
     - 01 caixa de lápis de cor (mínimo 12 cores) 
     - 01 camisetão para atividades plásticas 
     - 01 caixa de cola colorida (6 cores) 
      
     Diversos: 
     - 01 transferidor 360º 
     - 01 compasso 
     - 01 régua de 30 cm (dura) 
     - 01 bloco timbrado do colégio (adquirido na 
secretaria) 
     - 01 flauta Soprano Barroca (sugere-se: YAMAHA) 

para as aulas de Música 
     - 02 gibis 
      

 
     Deixar sempre na mochila: 
     - 01 garrafinha para água 
 
 

Importante: 
Todo o material deve vir identificado com  

o nome do estudante. 

 
Livros e Dicionários: 

 
- Livro de Matemática: Projeto ÁPIS - MATEMÁTICA 5º ANO. Última Edição. ED. ÁTICA. 

- Livro de Português: LINGUAGEM 5 - Última Edição. ED. ÁTICA. 

- Livro de Ciências Naturais: APIS CIÊNCIAS 5. Última Edição. ED. ÁTICA. 

- Livro de Ciências Sociais- Rio Grande do Sul Espaço e Tempo (Autora: Siziane Koch, Editora Ática) - 

Somente este livro poderá ser reaproveitado de 2017. 

- Livro de Inglês: Orbit, volume 5, Richmond. 1ª edição. São Paulo: Moderna, 2017. 

- Livro de Literatura, para o trabalho no 16º Festival do Livro, que será indicado no início do ano letivo. 



- Livro de Alemão: a ser adquirido na Escola no início de fevereiro. 

- Dicionário de Língua Portuguesa conforme nova reforma ortográfica. 

- Dicionário de Língua Inglesa (sugestão: Oxford ou Michaelis). 

- Dicionário de Língua Alemã. 

 

Observações: 
 
 Os livros da Editora Ática, adquiridos via portal (www.domquixote-cleweb.com.br), devem ser retirados 

na biblioteca do colégio no período de 07 à 23 de fevereiro, turnos manhã ou tarde. A nota fiscal deve 

ser apresentada no momento da retirada. 

 O livro da Editora Moderna, adquiridos via portal (www.modernacompartilha.com.br), devem ser 

retirados na biblioteca do colégio no período de 07 a 23 de fevereiro, turnos manhã ou tarde. A nota 

fiscal deve ser apresentada no momento da retirada. 

 A agenda escolar será entregue no início do ano letivo (deve vir com os dados de identificação 

preenchidos e nome na capa). 

 Todo material e uniforme deverá ser identificado com o nome do estudante (lápis e canetinhas devem 

ser identificados individualmente). 

 É importante ficar atento aos materiais individuais do seu (a) filho(a), cola, tesoura, lápis, borracha, 

etc., para que sejam repostos em caso de perda ou desgaste. 

 A pasta (Portfólio/Parecer) pode ser reaproveitada do ano anterior. 

 Sugere-se que seja adquirido um tubo de cola grande para reposição, em casa, sempre que 

necessário. 

 Indica-se que a mochila seja grande o suficiente para levar livros e cadernos. 

 Saídas de campo ou viagens serão alinhadas através de comunicados e reuniões. O valor 

correspondente será acertado com autorização via doc. 

 

 

Cobranças Via Doc 

 

Março 
Saco do Turno (conforme retirada) 
Material para treino caligráfico 

Abril Agenda Escolar / Jogo Pedagógico 

Maio Presente Páscoa 

Junho Livro do 16º Festival / Pasta Portfólio 

Julho Presente Pai, Mãe e Avós 

Outubro Semana da criança 

Dezembro Presente de Natal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.domquixote-cleweb.com.br/
http://www.modernacompartilha.com.br/


  

  

  

  

  

  

  

 


