Lista de Material – Ensino Fundamental I – 1º Ano - 2019
Higiene pessoal
01 caneca de plástico ou squeeze com identificação (imprescindível)
01 guardanapo de tecido dentro da merendeira
02 peças de uniforme dentro da mochila, para uso eventual
01 toalha de rosto (trocar todos os dias)
Material necessário às atividades pedagógicas
02 fotos 3X4 da criança
01 tela 30X30cm (aproximadamente) para Arte (enviar quando solicitado)
03 bisnagas de 23g de tinta acrílica (trazer com o nome da criança e quando solicitado pela professora)
01 avental (identificar com o nome do aluno - manter na mochila)
01 apontador
01 borracha
02 lápis preto nº2
01 tubo de cola
01 tesoura sem ponta
01 caneta marca texto amarela
01 jogo de caneta hidrocor (12 cores)
01 caixa de gizão de cera (12 cores)
01 caixa de lápis de cor (12 cores)
Obs: Colocar nome da criança em cada um desses materiais, de forma individual. Comprar duas bolsinhas com duas
divisórias cada: em uma bolsinha, de um lado colocar lápis, borracha, apontador, cola, marca texto e tesoura e do outro
lado, lápis de cor. Em outra bolsinha colocar, de um lado, canetinha e, do outro lado, o giz de cera, para facilitar o
manuseio.
01 caderno grande com pauta brochurão 96 fls (repor quando necessário)
01 caderno grande com pauta brochurão 48fls (para Inglês)
01 caderno de pauta dupla grande com a capa dura 48fls
03 caixas de massa de modelar antialérgica a base de cera (trazer as caixinhas com o nome da criança)
01 calculadora simples (trazer com o nome da criança e quando solicitado pela professora)
01 pincel para pintura nº 10
02 bisnagas de 23g de tinta acrílica (comprar quando solicitado pela professora)
01 pasta de arquivo de elástico
01 bloco criativo (folhas coloridas) (trazer com o nome da criança)
01 pacote de papel criative papler (trazer com o nome da criança)
01 régua de 30 cm
01 folha de EVA liso na cor de sua preferência
01 folha de EVA estampado ou com gliter
01 jogo de xadrez que contenha letras e números na borda do tabuleiro. Sugestão: caixa de madeira.
01 conjunto anual de módulos Anglo para o Ensino Fundamental I – 1º Ano – 2019.
Observações:

Os materiais acima relacionados são de uso individual e DEVEM SER IDENTIFICADOS COM O NOME DO (A) ALUNO (A).
Deverão ser trazidos para a escola no primeiro dia de aula.

Ao adquirir os materiais, observe a qualidade para garantir a segurança de seu (sua) filho (a), quanto ao uso desses
materiais.

A caneca ou squeeze ficará na mochila do aluno, para que seja higienizada pela família, diariamente, e reposta
quando necessário;

A agenda da São Camilo será entregue, na escola, nos primeiros dias de aula. Esta agenda é de uso obrigatório.

Durante o ano, havendo necessidade, alguns materiais poderão ser solicitados à família para que os alunos realizem
atividades do módulo.
 Os Módulos Anglo poderão ser adquiridos na Livraria e Papelaria Atual. (Telefone: (28) 3521-1838).
OBS: A escola poderá disponibilizar espaço para venda dos materiais Anglo, por tempo determinado, no início do ano.


PARA PARTICIPAR DAS AULAS, O ALUNO DEVERÁ ESTAR COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E SOLICITADOS PELA ESCOLA.

Lista de Material – Ensino Fundamental I – 2º ano – 2019
 Língua Portuguesa:
01 Livro: A ararinha do bico torto - Walcyr Carrasco - Ed. Ática. (trazer junto com os materiais no início do ano)
01 caderno de pauta dupla grande com capa dura de 48 folhas
 Língua Inglesa:
01 caderno grande brochurão (48fls) (pode ser o mesmo utilizado no ano anterior – dar continuidade)
 Arte:
01 lixa grossa
01 tela 30X30cm (aproximadamente) (trazer com o nome da criança e quando solicitado pela professora)
02 bisnagas de 23g de tinta acrílica (trazer com o nome da criança e quando solicitado pela professora)
01 pincel para pintura nº 10
01 paleta para pintura (trazer com o nome da criança e quando solicitado pela professora)
01 avental (identificar com o nome do aluno e manter dentro da mochila)
01 cola com gliter
 Matemática:
02 dados convencionais
01 caixa pequena de material dourado (madeira)
01 calculadora
 Xadrez:
01 jogo de xadrez que contenha letras e números na borda do tabuleiro. Sugestão: caixa de madeira.
 Material complementar:
01 apontador
01 borracha
02 lápis preto nº2
01 tubo de cola
01 tesoura sem ponta
01 caneta marca texto
01 jogo de caneta hidrocor (12 cores)
01 jogo de giz de cera (12 cores)
01 jogo de lápis de cor (12 cores) repor quando necessário
Obs: Colocar nome da criança em cada um desses materiais, de forma individual. Comprar duas bolsinhas com duas
divisórias cada: em uma bolsinha, de um lado colocar lápis, borracha, apontador, cola, marca texto e tesoura e do outro
lado, lápis de cor. Em outra bolsinha colocar, de um lado, canetinha e, do outro lado, o giz de cera, para facilitar o
manuseio.
01 caneca de plástico ou squeeze com identificação (imprescindível)
01 caderno grande brochurão (96 fls) – um único caderno para todas as disciplinas (repor quando necessário)
01 pasta com elástico modelo livre
01 régua transparente (30 cm)
01 caixa de massa de modelar antialérgica a base de cera (trazer a caixinha com o nome da criança)
01 bloco criativo (folhas coloridas) (trazer com o nome da criança)
100 folhas de papel A4 branca
01 conjunto anual de módulos Anglo para o Ensino Fundamental I – 2º Ano – 2019.
Observações:

Os materiais acima relacionados são de uso individual e DEVEM SER IDENTIFICADOS COM O NOME DO (A) ALUNO (A).
Deverão ser trazidos para a escola no primeiro dia de aula.

Ao adquirir os materiais, observe a qualidade para garantir a segurança de seu (sua) filho (a), quanto ao uso desses
materiais.

A caneca ou squeeze ficará na mochila do aluno, para que seja higienizada pela família, diariamente, e reposta
quando necessário.

A agenda da São Camilo será entregue, na escola, nos primeiros dias de aula. Esta agenda é de uso obrigatório.

Durante o ano, havendo necessidade, alguns materiais poderão ser solicitados à família para que os alunos realizem
atividades do módulo.
 Os Módulos Anglo poderão ser adquiridos na Livraria e Papelaria Atual. (Telefone: (28) 3521-1838).
OBS: A escola poderá disponibilizar espaço para venda dos materiais Anglo, por tempo determinado, no início do ano.
PARA PARTICIPAR DAS AULAS, O ALUNO DEVERÁ ESTAR COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E SOLICITADOS PELA ESCOLA

Lista de Material – Ensino Fundamental I – 3º ano – 2019
 Língua Portuguesa:
01 dicionário – Língua Portuguesa
01 caderno de pauta dupla grande com capa dura (48 fls)
01 livro: 1º semestre: O Reizinho Mandão – Ruth Rocha – ED.: Salamandra
01 livro: 2º semestre: Alice no País da Mentira – Pedro Bandeira – Ed. Moderna
 Língua Inglesa:
01 caderno grande brochurão (48fls) (pode ser o mesmo utilizado no ano anterior – dar continuidade)
 Arte:
01 folha de acetato transparente (tamanho A4)
01 tela 30X30cm (aproximadamente) (trazer com o nome da criança e quando solicitado pela professora)
01 pincel para pintura nº 10
03 bisnagas de 23g de tinta acrílica (trazer com o nome da criança e quando solicitado pela professora)
01 tinta preta com bico aplicador
01 paleta para pintura
01 avental (identificar com o nome do aluno e mantê-lo entro da mochila)
 Xadrez:
01 jogo de xadrez que contenha letras e números na borda do tabuleiro. Sugestão: caixa de madeira
 Matemática:
01 calculadora simples (não pode ser científica)
02 dados convencionais (encontrado em lojas de R$ 1,99)
01 caderno quadriculado (1cm x 1cm) grande com a capa dura (48 fls)
01 caixa pequena de material dourado de madeira (o mesmo utilizado no ano anterior)
 Material complementar:
01 apontador
01 borracha
02 lápis preto nº2
01 tubo de cola
01 tesoura sem ponta
01 caneta marca texto
01 jogo de caneta hidrocor (12 cores)
01 jogo de giz de cera (12 cores)
01 jogo de lápis de cor (12 cores) repor quando necessário
Obs: Colocar nome da criança em cada um desses materiais, de forma individual. Comprar duas bolsinhas com duas
divisórias cada: em uma bolsinha, de um lado colocar lápis, borracha, apontador, cola, marca texto e tesoura e do outro
lado, lápis de cor. Em outra bolsinha colocar, de um lado, canetinha e, do outro lado, o giz de cera, para facilitar o
manuseio.
01 caderno grande brochurão (96 fls) para Port./Ciên./Hist./Geo./ Ensino Religioso e Xadrez – um único caderno (repor
quando necessário)
01 pasta CATÁLOGO – modelo livre – para guardar produções de texto – anexar 30 sacolas plásticas (04 furos)
01 pasta com elástico – modelo livre – para guardar avaliações
01 régua transparente (30 cm)
01 caixa de massa de modelar antialérgica a base de cera (trazer a caixinha com o nome da criança)
01 bloco criativo (folhas coloridas) trazer com o nome da criança
01 bloco pautado grande – tipo bloco para fichário (trazer o bloco com o nome da criança)
01 conjunto anual de módulos Anglo para o Ensino Fundamental I – 3º Ano – 2019.
Observações:

Os materiais acima relacionados são de uso individual e DEVEM SER IDENTIFICADOS COM O NOME DO (A) ALUNO (A).
Deverão ser trazidos para a escola no primeiro dia de aula.

Ao adquirir os materiais, observe a qualidade para garantir a segurança de seu (sua) filho (a), quanto ao uso desses
materiais.

Durante o ano, havendo necessidade, alguns materiais poderão ser solicitados à família para que os alunos realizem
atividades do módulo.

Dicionário: O dicionário, devidamente etiquetado com o nome do aluno poderá ficar na escola para que se evite
peso na mochila. (Não é obrigatório deixá-lo na escola).

A caneca ou squeeze ficará na mochila do aluno, para que seja higienizada pela família, diariamente, e reposta
quando necessário.

A agenda da São Camilo será entregue, na escola, nos primeiros dias de aula. Esta agenda é de uso obrigatório.
 Os Módulos Anglo poderão ser adquiridos na Livraria e Papelaria Atual. (Telefone: (28) 3521-1838).
OBS: A escola poderá disponibilizar espaço para venda dos materiais Anglo, por tempo determinado, no início do ano.

PARA PARTICIPAR DAS AULAS, O ALUNO DEVERÁ ESTAR COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E SOLICITADOS PELA ESCOLA.

Lista de Material – Ensino Fundamental I – 4º ano – 2019
 Língua Portuguesa:
01 dicionário – Língua Portuguesa
01 Caderno grande brochurão (96 fls) (repor quando necessário)
01 livro: 1º semestre: Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas – Flávio de Souza - FTD
01 livro: 2º semestre: O Guardião das Florestas – Ed. Brasil
 Língua Inglesa:
01 dicionário – Inglês
01 caderno grande brochurão (48fls) (pode ser o mesmo utilizado no ano anterior – dar continuidade)
 História e Geografia:
01 Atlas escolar
01 caderno grande brochurão (96 fls) um único caderno (repor quando necessário)
 Ciências:
01 caderno grande brochurão (96 fls) (repor quando necessário
 Arte:
01 pincel para pintura nº 10
02 bisnagas de 23g de tinta acrílica (trazer com o nome da criança e quando solicitado pela professora)
01 paleta para pintura
01 avental (identificar com o nome do aluno e mantê-lo dentro da mochila)
01 caixa de massinha de modelar antialérgica (colocar o nome da criança na caixinha)
 Matemática:
01 calculadora simples (não pode ser científica)
02 dados convencionais
01 caderno grande brochurão (96 fls) (repor quando necessário)
01 bloco de papel milimetrado (o quadrado maior deve ter 1cm de lado). O bloco também será usado nas séries
posteriores
01 jogo de fatos feito de EVA
 Ensino Religioso:
01 caderno grande brochurão (48 fls)
 Xadrez:
01 jogo de xadrez que contenha letras e números na borda do tabuleiro (sugestão: caixa de madeira)
 Material complementar:
01 caneca de plástico ou squeeze com identificação (imprescindível)
01 bolsinha com: 01apontador, 01 borracha, 01 lápis preto nº2, 01 vidro de cola, 01 tesoura sem ponta, 01 caneta marca
texto amarela (Repor esses materiais quando necessário)
01 bloco pautado – grande – tipo bloco para fichário (trazer o bloco com o nome da criança)
01 jogo de caneta hidrocor (12 cores)
01 jogo de lápis de cor (12 cores) (repor quando necessário)
01 pasta com elástico – modelo livre – para guardar avaliações
01 régua transparente (30 cm)
01 bloco criativo (folhas coloridas) – (trazer com o nome da criança)
01 pacote de 100 folhas de papel A4 reciclado.
01 conjunto anual de módulos Anglo para o Ensino Fundamental I – 4º Ano – 2019.
Observações:
 Os materiais acima relacionados são de uso individual e DEVEM SER IDENTIFICADOS COM O NOME DO (A) ALUNO (A).
Deverão ser trazidos para a escola no primeiro dia de aula.
 Ao adquirir os materiais, observe a qualidade para garantir a segurança de seu (sua) filho (a), quanto ao uso desses
materiais.
 Durante o ano, havendo necessidade, alguns materiais poderão ser solicitados à família para que os alunos realizem
atividades do módulo.
 Dicionários: Os dicionários, devidamente etiquetados com o nome do aluno, poderão ficar na escola para que se evite
peso na mochila. (Não é obrigatório deixá-lo na escola).
 A caneca ou squeeze ficará na mochila do aluno, para que seja higienizada pela família, diariamente, e reposta
quando necessário.

A agenda da São Camilo será entregue, na escola, nos primeiros dias de aula. Esta agenda é de uso obrigatório.
 Os Módulos Anglo poderão ser adquiridos na Livraria e Papelaria Atual. (Telefone: (28) 3521-1838).
OBS: A escola poderá disponibilizar espaço para venda dos materiais Anglo, por tempo determinado, no início do ano.
PARA PARTICIPAR DAS AULAS, O ALUNO DEVERÁ ESTAR COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E SOLICITADOS PELA ESCOLA.

Lista de Material – Ensino Fundamental I – 5º ano – 2019
 Ensino Religioso:
01 caderno grande brochurão (48 fls)
 Ciências:
01 caderno grande brochurão (96 fls) (repor quando necessário)
01 livro: 2ª unidade: A incrível fábrica de cocô, xixi e pum - Fátima Mesquita - Ed. Panda Books
 História e Geografia:
01 Atlas escolar
01 caderno grande brochurão (96 fls) um único caderno (repor quando necessário)
 Língua Portuguesa:
01 dicionário – Língua Portuguesa
01 caderno grande brochurão (96 fls) (repor quando necessário)
01 livro: 1ª unidade: A ilha perdida - Maria José Dupré - Editora Ática.
01 livro: 3ª unidade: A montanha encantada - Maria José Dupré - Editora Ática.
 Língua Inglesa:
01 dicionário – Inglês
01 caderno brochura pequeno (48 fls) (pode ser o mesmo utilizado no ano anterior – dar continuidade)
 Arte:
01 vidro de nanquim
01 caixinha de carvão vegetal
01 caixa de giz de cera
01 folha de seda branca
 Matemática:
01 calculadora simples (não pode ser científica)
02 dados convencionais
01 caderno grande brochurão (96 fls) (repor quando necessário)
01 jogo de fatos feito de EVA
01 bloco de papel milimetrado (o quadrado maior deve ter 1cm de lado). O bloco também será usado nas séries
posteriores
 Xadrez:
01 caderno grande brochurão (48 fls)
01 jogo de xadrez simples com marcações de notações algébricas (letras e números nas bordas) – de preferência de
caixa de madeira
 Material complementar:
01 bolsinha com 01apontador, 01 borracha, 01 lápis preto nº2, 01 vidro de cola de 90 g, 01 tesoura sem ponta, 01 caneta
marca texto amarela, 01 pincel atômico – ponta fina (preto) e 02 canetas esferográficas – 01 azul e 01 vermelha (Repor
esses materiais quando necessário)
01 jogo de caneta hidrocor (12 cores)
01 jogo de lápis de cor (12 cores)
01 caixa de giz de cera
01 pasta com elástico – modelo livre – para guardar avaliações
01 régua transparente (30 cm)
01 bloco creative paper
01 bloco pautado – grande – tipo bloco para fichário – para rascunho
01 pacote de 100 folhas de papel A4 reciclado.
01 conjunto anual de módulos Anglo para o Ensino Fundamental I – 5º Ano – 2019.
Obs.: Fichários e cadernos de várias matérias NÃO poderão ser utilizados.
Observações:
 Os materiais acima relacionados devem ser identificados com o nome do (a) aluno (a) e deverão ser trazidos para a
escola diariamente, de acordo com o horário escolar.
 Durante o ano, outros materiais necessários serão solicitados à família para que os alunos realizem atividades
pedagógicas.
 A agenda da São Camilo será entregue, na escola, nos primeiros dias de aula. Esta agenda é de uso obrigatório.
 Dicionários : Serão de uso DIÁRIO do aluno em suas atividades casa/classe. Os mesmos poderão ficar no armário da
sala, caso o aluno tenha outro em casa.
 Os Módulos Anglo poderão ser adquiridos na Livraria e Papelaria Atual. (Telefone: (28) 3521-1838).
OBS: A escola poderá disponibilizar espaço para venda dos materiais Anglo, por tempo determinado, no início do ano.
 PARA PARTICIPAR DAS AULAS, O ALUNO DEVERÁ ESTAR COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E SOLICITADOS PELA ESCOLA.

