
 
   
 
 

 
                 Centro Educacional Silva 

Dos Anjos 
Formando cidadãos do tamanho do mundo! 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2021 – ALUNO NOVO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

1º AN0 

MATERIAL INDIVIDUAL 

(+) 3 lápis de escrever, 1 borracha, 1 apontador com 
depósito e 1 tesoura sem ponta. 

(+) Hidrocor fino (12 cores) 

(+) Régua 30 cm (+) 1 tubo de cola bastão (20g) 

(+) 1 caixa de lápis de cor (12 cores) 6 pacotes de color card 

(+) 2 cadernos pequenos, horizontais e com capa dura:/ 
96 folhas – Caderno de Aula e Caderno de Casa 
(encapado conforme orientação abaixo em Notas). 

(+) 1 Caderno de desenho - grande, horizontal e meia 
pauta. (Trabalho realizado para Natureza e Sociedade, 
que corresponde a Geografia, História e Ciências.) 

1 resma de papel A4 4 folhas de papel crepom – cores sortidas 

2 folhas de papel 40 kg - amarelas 6 folhas de papel pardo 

1 caixa de cola colorida 23g / 6 cores 4 placas de EVA – qualquer sortidas 

6 folhas de papel 40 kg - brancas 3 lixas – nº 150 

5 cartolinas coloridas – cores sortidas 100 palitos de sorvete (colocar o nome apenas na 
embalagem.) 

1 cola branca – 250 g  

 
      Para desenvolver os trabalhos de Artes, o professor solicitará com antecedência os materiais que 
não constaram na lista.  
 
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 material e do uniforme com o nome do aluno, para 
evitarmos eventuais trocas. 
5) O material de uso individual será entregue na escola, impreterivelmente, dias 02 e 03/02 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.  
6) Lembrando que o aluno deverá ter seus acessórios individuais: mochila, estojo, lancheira e garrafa squeeze. 
7) Início das aulas: 08/02/21 
8) 1ª. Reunião de Responsáveis(online): 04/02/21 
    Horário: Turno Manhã: 08:30 
                   Turno Tarde: 14:00 
 
LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS: 

 
EDUCAMOS EF 1 – ECOSSITEMA COMPLETO 
 
FUND. 1 / 1º ANO  
 

❖ Está incluso no material: 
 

➢ Livro da escolaridade: 
- Língua Portuguesa  
- Matemática 
- História  
- Geografia 
- Ciências 
- Artes 
- Inglês – Projeto Bilíngue 

 



 

➢ 2 Livros paradidáticos escolhidos pelo professor 
 

✓ Bichos da terra dos bichos africanos 
 

✓ Dagmar e Leonor 

 

❖ Obs. Os livros serão vendidos apenas pela escola através do portal SM DIRETO por meio do link 

https://www.smdireto.com.br, portanto não serão vendidos na Secretaria da escola e nem via banco.  

 

❖ Voucher: 1º Ano do Fundamental 1 – 303711F17 

 

❖ Valor dos materiais: R$ 1.094,00 

 

➢ O parcelamento será de acordo com o mês de compras. 

 

✓ Compras em dezembro – Parcelamento em 12 x 

✓ Compras em janeiro - Parcelamento em 7 x 

✓ Compras a partir de fevereiro - Parcelamento em 5 x 

 
 
 

Notas: 
 
1) Início do uso dos Livros Didáticos: 09/02/21 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.smdireto.com.br/


 
 
 
 
 

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

 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2021 – ALUNO NOVO 
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 resma de papel A4 

(+) Régua 30 cm (+) 1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

(+) 1 tubo de cola bastão (20g) (+) Hidrocor fino (12 cores) 

(+) 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  

6 pacotes de color card 

5 cartolinas coloridas – cores sortidas 

4 folhas de papel pardo 50 palitos de sorvete (colocar o nome apenas na 
embalagem.) 

2 placas de EVA – cores sortidas 4 folhas de papel 40 kg - brancas 

4 folhas de papel crepom – cores sortidas 1 cola branca – 250 g 

2 folhas de papel 40 kg - vermelhas  

 
     Para desenvolver os trabalhos de Artes, o professor solicitará com antecedência os materiais que não 
constaram na lista.  
 
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 material e do uniforme com o nome do aluno, para 
evitarmos eventuais trocas. 
5) O material de uso individual será entregue na escola, impreterivelmente, dias 02 e 03/02  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.  
6) Lembrando que o aluno deverá ter seus acessórios individuais: mochila, estojo, lancheira e garrafa squeeze. 
7) Início das aulas: 08/02/21 
8) 1ª. Reunião de Responsáveis(online): 04/02/21 
    Horário: Turno Manhã: 08:30 
                   Turno Tarde: 14:00 
 
LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS: 

EDUCAMOS EF 1 – ECOSSITEMA COMPLETO 
 
FUND. 1 / 2º ANO  
 

❖ Está incluso no material: 
 

➢ Livro da escolaridade: 
- Língua Portuguesa  
- Matemática 
- História  
- Geografia 
- Ciências 
- Artes 
- Inglês – Projeto Bilíngue 



 

➢ 2 Livros paradidáticos escolhidos pelo professor 
 

✓ Minha família é colorida 
 

✓ Papai conectado  

 

❖ Obs. Os livros serão vendidos apenas pela escola através do portal SM DIRETO por meio do link 

https://www.smdireto.com.br, portanto não serão vendidos na Secretaria da escola e nem via banco.  

 

❖ Voucher: 2º Ano do Fundamental 1 – 303712F17 

 

❖ Valor dos materiais: R$ 1.094,00 

 

➢ O parcelamento será de acordo com o mês de compras. 

 

✓ Compras em dezembro – Parcelamento em 12 x 

✓ Compras em janeiro - Parcelamento em 7 x 

✓ Compras a partir de fevereiro - Parcelamento em 5 x 

 
 

Notas: 
 

1) Início do uso dos Livros Didáticos: 09/02/21 
 

2) DICIONÁRIO (de acordo com a reforma ortográfica) – Caso o aluno já possua um dicionário 
de acordo com o pedido, pode utilizar.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.smdireto.com.br/


 
 
 
  

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

 
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2021 – ALUNO NOVO 
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 (de fita) e 1 tesoura sem ponta. 

(+) 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 

(+) Régua 30 cm (+) 1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

1 resma de papel A4 (+) Hidrocor fino (12 cores) 

3 pacotes de color card 2 folhas de papel 40 kg - pretas 

(+) 1 tubo de cola bastão (20g) 1 cola branca – 250 g 

4 folhas de papel pardo 4 folhas de papel 40 kg - brancas 

2 placas de EVA – cores sortidas 5 cartolinas coloridas – cores sortidas 

4 folhas de papel crepom – cores sortidas  

 
    Para desenvolver os trabalhos de Artes, o professor solicitará com antecedência os materiais que não 
constaram na lista.  
 
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 material e do uniforme com o nome do aluno, para 
evitarmos eventuais trocas. 
5) O material de uso individual será entregue na escola, impreterivelmente, dias 02/e 03/02 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.  
6) Lembrando que o aluno deverá ter seus acessórios individuais: mochila, estojo, lancheira e garrafa squeeze. 
7) Início das aulas: 08/02/21 
8) 1ª. Reunião de Responsáveis(online): 04/02/21 
    Horário: Turno Manhã: 08:30 
                   Turno Tarde: 14:00 
 
LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS: 

 
EDUCAMOS EF 1 – ECOSSITEMA COMPLETO 
 
FUND. 1 / 3º ANO  
 

❖ Está incluso no material: 
 

➢ Livro da escolaridade: 
- Língua Portuguesa  
- Matemática 
- História  
- Geografia 
- Ciências 
- Artes 
- Inglês  

 



➢ 2 Livros paradidáticos escolhidos pelo professor 
 

✓ ABC dos povos indígenas no Brasil 
 

✓ Caixa de brinquedos 

 

❖ Obs. Os livros serão vendidos apenas pela escola através do portal SM DIRETO por meio do link 

https://www.smdireto.com.br, portanto não serão vendidos na Secretaria da escola e nem via banco.  

 

❖ Voucher: 3º Ano do Fundamental 1 – 303713F17 

 

❖ Valor dos materiais: R$ 1.094,00 

 

➢ O parcelamento será de acordo com o mês de compras. 

 

✓ Compras em dezembro – Parcelamento em 12 x 

✓ Compras em janeiro - Parcelamento em 7 x 

✓ Compras a partir de fevereiro - Parcelamento em 5 x 

 
 
 

Notas: 
 

1) Início do uso dos Livros Didáticos: 09/02/21 
 

2) DICIONÁRIO (de acordo com a reforma ortográfica) – Caso o aluno já possua um dicionário de acordo 
com o pedido, pode utilizar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.smdireto.com.br/


 
 
 
 
 

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

 
 
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2021 – ALUNO NOVO 
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 (de fita) e 1 tesoura sem ponta. 

(+) 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 

(+) Régua 30 cm (+) 1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

1 resma de papel A4 (+) Hidrocor fino (12 cores) 

3 pacotes de color card (+) 1 tubo de cola bastão (20g) 

4 folhas de papel pardo 4 folhas de papel 40 kg - brancas 

2 placas de EVA – cores sortidas 5 cartolinas coloridas – cores sortidas 

4 folhas de papel crepom – cores sortidas 1 cola branca – 250 g 

2 folhas de papel 40 kg - azuis 1 compasso 

1 transferidor  

 
      Para desenvolver os trabalhos de Artes, o professor solicitará com antecedência os materiais que 
não constaram na lista.  
 
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 material e do uniforme com o nome do aluno, para 
evitarmos eventuais trocas. 
5) O material de uso individual será entregue na escola, impreterivelmente, dias 02 e 03/02   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.  
6) Lembrando que o aluno deverá ter seus acessórios individuais: mochila, estojo, lancheira e garrafa squeeze. 
7) Início das aulas: 08/02/21 
8) 1ª. Reunião de Responsáveis(online): 04/02/21 
    Horário: Turno Manhã: 08:30 
                   Turno Tarde: 14:00 
 
LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS: 

 
EDUCAMOS EF 1 – ECOSSITEMA COMPLETO 
 
FUND. 1 / 4º ANO  
 

❖ Está incluso no material: 
 

➢ Livro da escolaridade: 
- Língua Portuguesa  
- Matemática 
- História  
- Geografia 
- Ciências 
- Artes 
- Inglês  



 

➢ 2 Livros paradidáticos escolhidos pelo professor 
 

✓ Conte comigo 
 

✓ Depois 

 

❖ Obs. Os livros serão vendidos apenas pela escola através do portal SM DIRETO por meio do link 

https://www.smdireto.com.br, portanto não serão vendidos na Secretaria da escola e nem via banco.  

 

❖ Voucher: 4º Ano do Fundamental 1 – 303714F17 

 

❖ Valor dos materiais: R$ 1.094,00 

 

➢ O parcelamento será de acordo com o mês de compras. 

 

✓ Compras em dezembro – Parcelamento em 12 x 

✓ Compras em janeiro - Parcelamento em 7 x 

✓ Compras a partir de fevereiro - Parcelamento em 5 x 

 
 
 

Notas: 
 
1) Início do uso dos Livros Didáticos: 09/02/21 
 
2) DICIONÁRIO (de acordo com a reforma ortográfica) – Caso o aluno já possua um dicionário de 

acordo com o pedido, pode utilizar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.smdireto.com.br/


 
 
 
 

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

 
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2021 – ALUNO NOVO 
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 (de fita) e 1 tesoura sem ponta. 

(+) 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 

(+) Régua 30 cm (+) 1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

1 resma de papel A4 (+) Hidrocor fino (12 cores) 

(+) 1 tubo de cola bastão (20g) 3 pacotes de color card 

4 folhas de papel pardo 4 folhas de papel 40 kg - brancas 

2 placas de EVA – cores sortidas 5 cartolinas coloridas – cores sortidas 

4 folhas de papel crepom – cores sortidas 1 cola branca – 250 g 

1 transferidor 1 compasso 

2 folhas de papel 40 kg - verdes  

 
       Para desenvolver os trabalhos de Artes, o professor solicitará com antecedência os materiais que 
não constaram na lista.  
 
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 material e do uniforme com o nome do aluno, para 
evitarmos eventuais trocas. 
5) O material de uso individual será entregue na escola, impreterivelmente, dias 02 e 03/02 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.  
6) Lembrando que o aluno deverá ter seus acessórios individuais: mochila, estojo, lancheira e garrafa squeeze. 
7) Início das aulas: 08/02/21 
8) 1ª. Reunião de Responsáveis: 04/02/21 
    Horário: Turno Manhã: 08:30 
                   Turno Tarde: 14:00 
 
LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS: 

 
EDUCAMOS EF 1 – ECOSSITEMA COMPLETO 
 
FUND. 1 / 5º ANO  
 

❖ Está incluso no material: 
 

➢ Livro da escolaridade: 
- Língua Portuguesa  
- Matemática 
- História  
- Geografia 
- Ciências 
- Artes 
- Inglês  

 

 



 

➢ 2 Livros paradidáticos escolhidos pelo professor 
 

✓ Cobra grande 
 

✓ Por fora bela viola 

 

❖ Obs. Os livros serão vendidos apenas pela escola através do portal SM DIRETO por meio do link 

https://www.smdireto.com.br, portanto não serão vendidos na Secretaria da escola e nem via banco.  

 

❖ Voucher: 5º Ano do Fundamental 1 – 303715F17 

 

❖ Valor dos materiais: R$ 1.094,00 

 

➢ O parcelamento será de acordo com o mês de compras. 

 

✓ Compras em dezembro – Parcelamento em 12 x 

✓ Compras em janeiro - Parcelamento em 7 x 

✓ Compras a partir de fevereiro - Parcelamento em 5 x 

 
 
 

Notas: 
 
1) Início do uso dos Livros Didáticos: 09/02/21 
 
2) DICIONÁRIO (de acordo com a reforma ortográfica) – Caso o aluno já possua um dicionário de 
acordo com o pedido, pode utilizar.  

 

https://www.smdireto.com.br/

