Centro Educacional Silva
Dos Anjos
Formando cidadãos do tamanho do mundo!

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2020
ENSINO FUNDAMENTAL
1º AN0
MATERIAL INDIVIDUAL
(+) 3 lápis de escrever, 1 borracha, 1 apontador com
depósito e 1 tesoura sem ponta.
(+) 1 Régua 30 cm
(+) 1 caixa de lápis de cor (12 cores)
(+) 2 cadernos pequenos, horizontais e com capa dura:/
96 folhas – Caderno de Aula e Caderno de Casa
(encapado conforme orientação abaixo em Notas).
1 resma de papel A4
1 pacote de etiqueta (vide Notas 2 abaixo)
1 caixa de cola colorida 23g / 6 cores
6 folhas de papel 40 kg - brancas
5 cartolinas coloridas – cores sortidas
1 cola branca – 250 g
2 folhas de papel 40 kg - rosa

(+) Hidrocor fino (12 cores)
(+) 1 tubo de cola bastão (20g)
6 pacotes de color card
(+) 1 Caderno de desenho - grande, horizontal e meia
pauta. (Trabalho realizado para Natureza e Sociedade,
que corresponde a Geografia, História e Ciências.)
3 rolinhos de plástico transparente (vide Notas 2
abaixo)
6 folhas de papel pardo
4 placas de EVA – qualquer sortidas
3 lixas – nº 150
100 palitos de sorvete (colocar o nome apenas na
embalagem.)
4 folhas de papel crepom – cores sortidas

Notas:
1) Itens assinalados com a legenda (+) deverão estar sempre acomodados e permanecer dentro da mochila.
Assim, devem ser verificados diariamente pelos responsáveis para eventual reposição.
2) Os cadernos e livros didáticos deverão ser encapados, pelo responsável, com plástico incolor
transparente e identificados, através de etiquetas, com o nome completo e nível do aluno.
3) Recomendamos que 3 lápis de escrever, 1 borracha, 1 apontador com depósito e 1 tesoura sem ponta sejam
guardados dentro de um estojo escolar para melhor acomodação e manuseio por parte do aluno.
4) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do uniforme com o nome do aluno, para evitarmos eventuais
trocas.
5) A Agenda Escolar é personalizada, de uso obrigatório, e a nova será entregue ao responsável na Secretaria.
Favor preencher os dados do aluno, colar uma foto 3x4 atual e não esquecer de atualizar os dados sempre
que houver alguma alteração. Pedimos que leia atentamente as informações sobre os procedimentos da
escola contidos na mesma.
6) A Bolsa do Projeto de Leitura deverá ser adquirida na Secretaria da escola. Para alunos antigos, caso a bolsa
do Projeto de Leitura esteja em perfeito estado, poderá ser reutilizada.
7) Todo material citado na lista será de uso individual. Portanto, o responsável deverá enviar todo material
solicitado para que o aluno possa construir suas atividades.
8) Caso seja necessário, o professor solicitará via agenda a reposição do material necessário. A escola não
tem responsabilidade na reposição destes materiais.
9) O material de uso individual será entregue na escola, impreterivelmente, de 4 a 7 de fevereiro para
conferência junto ao professor. Pedimos que essa entrega seja feita no turno que o aluno estuda, pois o professor
estará presente apenas nesse momento.
10) Lembrando que o aluno deverá ter seus acessórios individuais: mochila, estojo, lancheira e garrafa squeeze.
11) Início das aulas: 12/02/2020
12) 1ª. Reunião de Responsáveis: 11/02/2020
Horário: Turno Manhã: 08:30

Turno Tarde: 14:00

LIVROS DIDÁTICOS / PARADIDÁTICOS:
1) LIVROS: APRENDER JUNTOS 1 / DE ACORDO COM A BNCC / 6ª EDIÇÃO
DISCIPLINA
LÍNGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA

AUTOR(A)
Cínthia Cardoso de Siqueira
Denise Guilherme Viotto
Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva
Márcia Cristina Abromovick
Organizadora: Edições SM
Obra coletiva concebida desenvolvida
e produzida por Edições SM

EDITORA
SM

ISBN
9788518798213

SM

9788518799012

2) INGLÊS
Projeto Bilíngue
Smarty 1.
Editora: SM
(Obs.: Este livro será vendido apenas na Secretaria da escola.)
Notas:
1) Início do uso dos Livros Didáticos: 13/02/2020

3) LIVRO PARADIDÁTICO: (Será usado na realização de atividades que serão valoradas / testes.)
NOME DO LIVRO
Dormir fora de casa

AUTOR
Ronaldo Simões Coelho

EDITORA
FTD

Centro Educacional Silva Dos Anjos
Formando cidadãos do tamanho do mundo!

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2020
ENSINO FUNDAMENTAL
2º AN0
MATERIAL INDIVIDUAL
(+) 3 lápis de escrever, 1 borracha, 1 apontador com
depósito, 1 caneta marca texto e 1 tesoura sem ponta.
(+) 1 Régua 30 cm
(+) 1 tubo de cola bastão (20g)
(+) 2 cadernos grandes, verticais e com capa dura:
(encapados conforme orientação abaixo em Notas),
sendo:
- 1 caderno de Aula para Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia, Ciências, Mandarim e
Inglês.
- 1 caderno de Casa – 96 folhas
4 rolos de plástico transparente (vide Notas 2 abaixo)
4 folhas de papel pardo
2 placas de EVA – cores sortidas
4 folhas de papel crepom – cores sortidas
2 folhas de papel 40 kg - coral
Notas:

1 resma de papel A4
(+) 1 caixa de lápis de cor (12 cores)
(+) Hidrocor fino (12 cores)
6 pacotes de color card
5 cartolinas coloridas – cores sortidas

1 pacote de etiqueta (vide Notas 2 abaixo)
50 palitos de sorvete (colocar o nome apenas na
embalagem.)
4 folhas de papel 40 kg - brancas
1 cola branca – 250 g

1) Itens assinalados com a legenda (+) deverão estar sempre acomodados e permanecer dentro da mochila.
Assim, devem ser verificados diariamente pelos responsáveis para eventual reposição.
2) Os cadernos e livros didáticos deverão ser encapados, pelo responsável, com plástico incolor
transparente e identificados, através de etiquetas, com o nome completo e nível do aluno.
3) Recomendamos que 3 lápis de escrever, 1 borracha, 1 apontador com depósito, 1 caneta marca texto e 1
tesoura sem ponta sejam guardados dentro de um estojo escolar para melhor acomodação e manuseio por parte
do aluno.
4) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do uniforme com o nome do aluno, para evitarmos
eventuais trocas.
5) A Agenda Escolar é personalizada, de uso obrigatório, e a nova será entregue ao responsável na Secretaria.
Favor preencher os dados do aluno na contracapa, colar uma foto 3x4 atual e não esquecer de atualizar
os dados sempre que houver alguma alteração. Pedimos que leia atentamente as informações sobre os
procedimentos da escola contidos na mesma.
6) A Bolsa do Projeto de Leitura deverá ser adquirida na Secretaria da escola. Para alunos antigos, caso a
bolsa do Projeto de Leitura esteja em perfeito estado, poderá ser reutilizada.
7) Todo material citado na lista será de uso individual. Portanto, o responsável deverá enviar todo material
solicitado para que o aluno possa construir suas atividades.
8) Caso seja necessário, o professor solicitará via agenda a reposição do material necessário. A escola
não tem responsabilidade na reposição destes materiais.
9) O material de uso individual será entregue na escola, impreterivelmente, de 4 a 7 de fevereiro, para
conferência junto ao professor. Pedimos que essa entrega seja feita no turno que o aluno estuda, pois o
professor estará presente apenas nesse momento.
10) Lembrando que o aluno deverá ter seus acessórios individuais: mochila, estojo, lancheira e garrafa squeeze.
11) Início das aulas: 12/02/2020
12) 1ª. Reunião de Responsáveis: 11/02/2020

Horário: Turno Manhã: 08:30
Turno Tarde: 14:00
LIVROS DIDÁTICO-PARADIDÁTICOS:
1) LIVROS: APRENDER JUNTOS 2 / DE ACORDO COM A BNCC / 6ª EDIÇÃO
DISCIPLINA
LÍNGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA
HISTÓRIA
GEOGRAFIA
CIÊNCIAS

AUTOR(A)
Cícero de Oliveira Silva
Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva
Marcia Cristina Abromovick
Angela Leite
Roberta Taboada
Mônica Lungov
Raquel dos Santos Funari
Leda Leonardo da Silva
(Elaboração de originais)
Carolina Santos Taqueda

EDITORA
SM

ISBN
9788518798312

SM

9788518799210

SM

9788518801012

SM
SM

9788518801616
9788518800213

2) INGLÊS
Learning together - English 2 - Ensino Fundamental 2° Ano
Autores: Luciana Renda B. de Melo, Marcelo Baccarin, Ronaldo Lima Jr., Roseanne Santos.
Editora: SM.
Notas:
1) Início do uso dos Livros Didáticos: 13/02/2020
3) DICIONÁRIO (de acordo com a reforma ortográfica)
4) LIVROS PARADIDÁTICOS: (Serão usados na realização de atividades que serão valoradas / testes.)
NOME DO LIVRO
O segredo da lagartixa
Diversidade (Edição Renovada)

AUTOR
Lectícia Dansa e Salmo Dansa
Tatiana Belinky

EDITORA
FTD
FTD

Centro Educacional Silva Dos Anjos
Formando cidadãos do tamanho do mundo!

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2020
ENSINO FUNDAMENTAL
3º AN0
MATERIAL INDIVIDUAL
(+) 3 lápis de escrever, 1 borracha, 1 apontador com
depósito, 1 caneta marca texto, 1 caneta azul, 1 líquido
corretivo e 1 tesoura sem ponta.

(+) 1 Régua 30 cm
1 resma de papel A4
3 pacotes de color card
(+) 1 tubo de cola bastão (20g)
4 folhas de papel pardo
2 placas de EVA – cores sortidas
4 folhas de papel crepom – cores sortidas
2 folhas de papel 40 kg - lilás
Notas:

(+) 2 cadernos grandes, verticais e com capa dura:
(encapados conforme orientação abaixo em Notas),
sendo:
- 1 caderno de Aula para Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia, Ciências, Mandarim
e Inglês.
- 1 caderno de Casa – 96 folhas
(+) 1 caixa de lápis de cor (12 cores)
(+) Hidrocor fino (12 cores)
4 rolos de plástico transparente (vide Notas 2
abaixo)
1 pacote de etiqueta (vide Notas 2 abaixo)
4 folhas de papel 40 kg - brancas
5 cartolinas coloridas – cores sortidas
1 cola branca – 250 g

1) Itens assinalados com a legenda (+) deverão estar sempre acomodados e permanecer dentro da mochila.
Assim, devem ser verificados diariamente pelos responsáveis para eventual reposição.
2) Os cadernos e livros didáticos deverão ser encapados, pelo responsável, com plástico incolor
transparente e identificados, através de etiquetas, com o nome completo e nível do aluno.
3) Recomendamos que 3 lápis de escrever, 1 borracha, 1 apontador com depósito, 1 caneta marca texto, 1
caneta azul, 1 líquido corretivo e 1 tesoura sem ponta sejam guardamos dentro de um estojo escolar para melhor
acomodação e manuseio por parte do aluno.
4) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do uniforme com o nome do aluno, para evitarmos
eventuais trocas.
5) A Agenda Escolar é personalizada, de uso obrigatório, e a nova será entregue ao responsável na Secretaria.
Favor preencher os dados do aluno na contracapa, colar uma foto 3x4 atual e não esquecer de atualizar
os dados sempre que houver alguma alteração. Pedimos que leia atentamente as informações sobre os
procedimentos da escola contidos na mesma.
6) A Bolsa do Projeto de Leitura deverá ser adquirida na Secretaria da escola. Para alunos antigos, caso a
bolsa do Projeto de Leitura esteja em perfeito estado, poderá ser reutilizada.
7) Todo material citado na lista será de uso individual. Portanto, o responsável deverá enviar todo material
solicitado para que o aluno possa construir suas atividades.
8) Caso seja necessário, o professor solicitará via agenda a reposição do material necessário. A escola
não tem responsabilidade na reposição destes materiais.
9) O material de uso individual será entregue na escola, impreterivelmente, de 4 a 7 de fevereiro, para
conferência junto ao professor. Pedimos que essa entrega seja feita no turno que o aluno estuda, pois o
professor estará presente apenas nesse momento.
10) Lembrando que o aluno deverá ter seus acessórios individuais: mochila, estojo, lancheira e garrafa squeeze.
11) Início das aulas: 12/02/2020
12) 1ª. Reunião de Responsáveis: 11/02/2020
Horário: Turno Manhã: 08:30

Turno Tarde: 14:00
LIVROS DIDÁTICO-PARADIDÁTICOS:
1) LIVROS: APRENDER JUNTOS 3 / DE ACORDO COM A BNCC / 6ª EDIÇÃO
DISCIPLINA
LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
HISTÓRIA
GEOGRAFIA
CIÊNCIAS

AUTOR(A)
Cícero de Oliveira Silva
Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva
Angela Leite
Roberta Taboada
Mônica Lungov
Raquel dos Santos Funari
Leda Leonardo da Silva
Carolina Santos Taqueda

EDITORA
SM

ISBN
9788518798619

SM

9788518799418

SM

9788518801210

SM
SM

9788518801715
9788518800411

2) INGLÊS
Learning together - English 3 - Ensino Fundamental 3° Ano
Autores: Luciana Renda B. de Melo, Marcelo Baccarin, Ronaldo Lima Jr., Roseanne Santos.
Editora: SM.
Notas:
1) Início do uso dos Livros Didáticos: 13/02/2020
3) DICIONÁRIO (de acordo com a reforma ortográfica)
4) LIVROS PARADIDÁTICOS: (Serão usados na realização de atividades que serão valoradas / testes.)
NOME DO LIVRO
Coisas importantes
Gente bem diferente

AUTOR
Peter Carnavas
Ana Maria Machado

EDITORA
FTD
FTD

Centro Educacional Silva Dos Anjos
Formando cidadãos do tamanho do mundo!

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2020
ENSINO FUNDAMENTAL
4º AN0
MATERIAL INDIVIDUAL
(+) 3 lápis de escrever, 1 borracha, 1 apontador com
depósito, 1 caneta marca texto, 1 caneta azul, 1 líquido
corretivo e 1 tesoura sem ponta.

(+) 1 Régua 30 cm
1 resma de papel A4
3 pacotes de color card
4 rolos de plástico transparente (vide Notas 2 abaixo)
4 folhas de papel pardo
2 placas de EVA – cores sortidas
4 folhas de papel crepom – cores sortidas
2 folhas de papel 40 kg – azul marinho
Notas:

(+) 1 caderno grande, vertical e com capa dura (200
folhas) para as disciplinas Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia, Ciências, Mandarim
e Inglês (encapado conforme orientação abaixo
em Notas) – usado para Aula e Casa
(+) 1 caixa de lápis de cor (12 cores)
(+) Hidrocor fino (12 cores)
(+) 1 tubo de cola bastão (20g)
1 pacote de etiqueta (vide Notas 2 abaixo)
4 folhas de papel 40 kg - brancas
5 cartolinas coloridas – cores sortidas
1 cola branca – 250 g

1) Itens assinalados com a legenda (+) deverão estar sempre acomodados e permanecer dentro da mochila.
Assim, devem ser verificados diariamente pelos responsáveis para eventual reposição.
2) Os cadernos e livros didáticos deverão ser encapados, pelo responsável, com plástico incolor
transparente e identificados, através de etiquetas, com o nome completo e nível do aluno.
3) Recomendamos que 3 lápis de escrever, 1 borracha, 1 apontador com depósito, 1 caneta marca texto, 1
caneta azul, 1 líquido corretivo e 1 tesoura sem ponta sejam guardamos dentro de um estojo escolar para melhor
acomodação e manuseio por parte do aluno.
4) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do uniforme com o nome do aluno, para evitarmos
eventuais trocas.
5) A Agenda Escolar é personalizada, de uso obrigatório, e a nova será entregue ao responsável na Secretaria.
Favor preencher os dados do aluno na contracapa, colar uma foto 3x4 atual e não esquecer de atualizar
os dados sempre que houver alguma alteração. Pedimos que leia atentamente as informações sobre os
procedimentos da escola contidos na mesma.
6) A Bolsa do Projeto de Leitura deverá ser adquirida na Secretaria da escola. Para alunos antigos, caso a
bolsa do Projeto de Leitura esteja em perfeito estado, poderá ser reutilizada.
7) Todo material citado na lista será de uso individual. Portanto, o responsável deverá enviar todo material
solicitado para que o aluno possa construir suas atividades.
8) Caso seja necessário, o professor solicitará via agenda a reposição do material necessário. A escola
não tem responsabilidade na reposição destes materiais.
9) O material de uso individual será entregue na escola, impreterivelmente, de 4 a 7 de fevereiro para
conferência junto ao professor. Pedimos que essa entrega seja feita no turno que o aluno estuda, pois o
professor estará presente apenas nesse momento.
10) Lembrando que o aluno deverá ter seus acessórios individuais: mochila, merendeira e garrafa squeeze.
11) Início das aulas: 12/02/2020
12) 1ª. Reunião de Responsáveis: 11/02/2020
Horário: Turno Manhã: 08:30

Turno Tarde: 14:00

LIVROS DIDÁTICO-PARADIDÁTICOS:
1) LIVROS: APRENDER JUNTOS 4 / DE ACORDO COM A BNCC / 6ª EDIÇÃO
DISCIPLINA
LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
HISTÓRIA
GEOGRAFIA
CIÊNCIAS

AUTOR(A)
Cícero de Oliveira Silva
Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva
Angela Leite
Roberta Taboada
Mônica Lungov
Raquel dos Santos Funari
Leda Leonardo da Silva
(Elaboração de originais)
Carolina Santos Taqueda

EDITORA
SM

ISBN
9788518798718

SM

9788518799616

SM

9788518801319

SM
SM

9788518801814
9788518800619

2) INGLÊS
Learning together - English 4 - Ensino Fundamental 4° Ano
Autores: Luciana Renda B. de Melo, Marcelo Baccarin, Ronaldo Lima Jr., Roseanne Santos.
Editora: SM.
Notas:
1) Início do uso dos Livros Didáticos: 13/02/2020
2) DICIONÁRIO (de acordo com a reforma ortográfica)
3) LIVROS PARADIDÁTICOS: (Serão usados na realização de atividades que serão valoradas / testes.)
NOME DO LIVRO

AUTOR

EDITORA

Cidadãos do planeta azul
Pet e o dragão e o mistério das pegadas

Fernando Carraro
Maya Reyes Ricon e Luiz
Eduardo Ricon

FTD
FTD

Centro Educacional Silva Dos Anjos
Formando cidadãos do tamanho do mundo!

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2020
ENSINO FUNDAMENTAL
5º AN0
MATERIAL INDIVIDUAL
(+) 3 lápis de escrever, 1 borracha, 1 apontador com
depósito, 1 caneta marca texto, 1 caneta azul, 1 fita
corretiva e 1 tesoura sem ponta.

(+) 1 Régua 30 cm
1 resma de papel A4
(+) 1 tubo de cola bastão (20g)
4 rolos de plástico transparente (vide Notas 2 abaixo)
4 folhas de papel pardo
2 placas de EVA – cores sortidas
4 folhas de papel crepom – cores sortidas
1 transferidor
2 folhas de papel 40 kg - verde

(+) 1 caderno grande, vertical e com capa dura (200
folhas) para as disciplinas: Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia, Ciências, Mandarim
e Inglês (encapado conforme orientação abaixo
em Notas) – usado para Aula e Casa
(+) 1 caixa de lápis de cor (12 cores)
(+) Hidrocor fino (12 cores)
3 pacotes de color card
1 pacote de etiqueta (vide Notas 2 abaixo)
4 folhas de papel 40 kg - brancas
5 cartolinas coloridas – cores sortidas
1 cola branca – 250 g
1 compasso

Notas:
1) Itens assinalados com a legenda (+) deverão estar sempre acomodados e permanecer dentro da mochila.
Assim, devem ser verificados diariamente pelos responsáveis para eventual reposição.
2) Os cadernos e livros didáticos deverão ser encapados, pelo responsável, com plástico incolor
transparente e identificados, através de etiquetas, com o nome completo e nível do aluno.
3) Recomendamos que 3 lápis de escrever, 1 borracha, 1 apontador com depósito, 1 caneta marca texto, 1
caneta azul, 1 líquido corretivo e 1 tesoura sem ponta sejam guardamos dentro de um estojo escolar para melhor
acomodação e manuseio por parte do aluno.
4) O responsável deverá realizar a IDENTIFICAÇÃO do uniforme com o nome do aluno, para evitarmos
eventuais trocas.
5) A Agenda Escolar é personalizada, de uso obrigatório, e a nova será entregue ao responsável na Secretaria.
Favor preencher os dados do aluno na contracapa, colar uma foto 3x4 atual e não esquecer de atualizar
os dados sempre que houver alguma alteração. Pedimos que leia atentamente as informações sobre os
procedimentos da escola contidos na mesma.
6) A Bolsa do Projeto de Leitura deverá ser adquirida na Secretaria da escola. Para alunos antigos, caso a
bolsa do Projeto de Leitura esteja em perfeito estado, poderá ser reutilizada.
7) Todo material citado na lista será de uso individual. Portanto, o responsável deverá enviar todo material
solicitado para que o aluno possa construir suas atividades.
8) Caso seja necessário, o professor solicitará via agenda a reposição do material necessário. A escola
não tem responsabilidade na reposição destes materiais.
9) O material de uso individual será entregue na escola, impreterivelmente, de 4 a 7 de fevereiro para
conferência junto ao professor. Pedimos que essa entrega seja feita no turno que o aluno estuda, pois o
professor estará presente apenas nesse momento.
10) Lembrando que o aluno deverá ter seus acessórios individuais: mochila, merendeira e garrafa squeeze.
11) Início das aulas: 12/02/2020
12) 1ª. Reunião de Responsáveis: 11/02/2020

Horário: Turno Manhã: 08:30
Turno Tarde: 14:00
LIVROS DIDÁTICO-PARADIDÁTICOS:
1) LIVROS: APRENDER JUNTOS 5 / DE ACORDO COM A BNCC / 6ª EDIÇÃO

DISCIPLINA
LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
HISTÓRIA
GEOGRAFIA
CIÊNCIAS

AUTOR(A)
Adson Vasconcelos
Angela Leite
Roberta Taboada
Mônica Lungov
Raquel dos Santos Funari
Leda Leonardo da Silva
Cristiane Motta

EDITORA
SM
SM

ISBN
9788518798817
9788518799814

SM

9788518801418

SM
SM

9788518801913
9788518800718

2) INGLÊS
Learning together - English 5 - Ensino Fundamental 5° Ano
Autores: Luciana Renda B. de Melo, Marcelo Baccarin, Ronaldo Lima Jr., Roseanne Santos.
Editora: SM.
Notas:
1) Início do uso dos Livros Didáticos: 13/02/2020
3) DICIONÁRIO (de acordo com a reforma ortográfica)
4) LIVROS PARADIDÁTICOS: (Serão usados na realização de atividades que serão valoradas / testes.)
NOME DO LIVRO
O Pequeno Príncipe
Miguel e o sexto ano

AUTOR
Antoine de Saint-Exupéri
Lino Albergaria

EDITORA
Harper Collins
Saraiva

