
 
 

MATERIAIS PARA ANOS INICIAIS – 2018 
 

1º Ano do Ensino Fundamental - TURMA – B11 
 

 

MATERIAIS INDIVIDUAIS (identificados)  
1 caderno grande capa dura sem espiral (tipo ata com margem), 1 fichário capa dura com 4 argolas e 
30 plásticos grossos,1 pasta plástica com elástico (pasta do tema). 
 

  
MATERIAIS PERMANENTES NO ESTOJO (todos identificados)  

Importante: Estes materiais devem estar sempre dentro do estojo, ter o acompanhamento dos pais 
durante o ano, reposto quando necessário, sempre identificado. 

1 caixa de lápis de cor, 1 tesoura de ponta arredondada, 2 borrachas macias, 1 apontador com lixeira, 1 jogo 

de canetinha ponta fina hidrocor, 3 lápis HB2., 2 tubos grandes de cola bastão; 2 estojos: um com duas 

repartições para canetinhas e lápis de cor e outro estojo para os demais materiais. 

 

MATERIAIS PARA DEIXAR NA SALA:  

 2 jogos de caneta Compactor Color (ponta grossa c/12)  

 1 tubo de cola branca 110g 

 50 folhas de papel especial A4 Offpinho Color (120g/m2)  

 2 blocos de desenho A3 – folha branca 

 2 pacotes de folha de desenho – 180 gr. 

 2 rolos de toalhas de papel  

 1 jogo de mesa (boa qualidade) para crianças de 6 anos (acima) - alfabetização 

 2 metros de fita mimosa (cor a escolher)  

 3 caixas de massa de modelar  

 1 conjunto de cola colorida, com 6 cores 

 1 caixa de giz de cera (bastão pequeno com 12 cores) 

 1 caneta compactor color preta ponta grossa 

 2 gibis novos e 1 livro pequeno com letra palito 

 1 revista e 1 jornal para recorte 

 1 pote de tinta guache (cor a escolher) 

 1 pincel chato, nº 16 (preferencialmente cabo vermelho) 

 

LIVROS 

 

Os materiais identificados deverão ser entregues no final da tarde do primeiro dia de aula.  

Caso seja necessário, para o segundo semestre, encaminharemos nova solicitação.  
 

  

Livro de Inglês: 

HELLO! - STAGE 1 

Autor: Eliete Morino e Rita Faria 

Editora: Ática 

4° edição, ano 2014 SP 

Livro de Matemática:  

ÁPIS Versão Reformulada 2018 – 1º ANO (DE 
ACORDO COM BNCC) 

 

Autor: Luis Roberto Dante 

Editora: Ática 

3° Edição ano 2017 SP 

            As Editoras Ática, Scipione, Saraiva e Atual, através de seu distribuidor, estarão atendendo aos pais no dia 
05/03/2018 e 06/03/2018 com preço promocional dos livros (20% de desconto), das 10h às 18h45min.  
           Os pais poderão fazer a aquisição dos livros na sala 107 da EFA,  ou pelo site: www.domquixote-cleweb.com.br,  
com login: efa2018 senha: somos2018, com as mesmas condições de pagamento, à partir do dia 09/01/2018. 
Podendo parcelar em até 5x no cartão de crédito, com parcelas mínimas de R$ 70,00. 

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


 
 
 

MATERIAIS PARA ANOS INICIAIS – 2018 
 

2º Ano do Ensino Fundamental - TURMA B21 
 

MATERIAIS INDIVIDUAIS (identificados)  

1 caderno grande capa dura com 96 folhas com ou sem espiral (sem picotes nas folhas), 1 pasta preta com 30 plásticos grossos para 
folha A4, 1 caderno pequeno 48 folhas, 1 pasta plástica com elástico (pasta do tema) e 1 dicionário. 

 

MATERIAIS INDIVIDUAIS NO ESTOJO (identificados)  

IMPORTANTE: Estes materiais devem estar sempre dentro do estojo, ter o acompanhamento dos pais durante 
o ano e reposto quando necessário, sempre identificado.            

1 caixa de lápis de cor aquarelável, 1 tesoura de ponta arredondada, 1 tubo de cola branca 40g, 2 lápis pretos HB-2 
ou lapiseira nº 2.0 (com grafites para recarga),1 lápis preto 6B, 2 borrachas, 1 apontador, 1 jogo de canetinha ponta 
fina hidrocor, 1 cola bastão grande e 2 canetas marcador de texto de cor diferente, 1 régua de 30cm 

 
MATERIAIS PARA DEIXAR NA SALA 

 1 jogo de canetas Compactor Color (ponta 
grossa c/12cores)  

 2 tubos de cola branca 110g 

 2 gibis novos 

 1 tubo cola relevo metallic 35ml  

 1 jogo de mesa para crianças acima de 7 anos 
(boa qualidade)  

 1 rolo de fita durex colorido  

 papel especial A4 Offpinho Color (120g/m2) – 
1 pacote com 48 unidades 

 2 blocos de desenho A3  

 1 conjunto de cola colorida, com 6 cores  

 2 metros de fita mimosa  

 1 caixa de massa de modelar 12 cores  

 1 caixa de giz de cera com 12 cores. 

 2 canetas pretas compactor color ponta 
grossa  

 1 conjunto de material dourado (de mão) 

 2 pacotes de folha de desenho – 180 gramas 

 1 caneta de retroprojetor preta – ponta média 

 1 pote de tinta guache 

 2 rolos de papel toalha 

 1 pincel chato nº 16 e 1 pincel chato nº 10 
(preferencialmente, cabo vermelho) 

 2 revistas e 1 jornal - para recorte. 

 

 

LIVROS  

 

Os materiais identificados deverão ser entregues no final da tarde do primeiro dia de aula.  

Caso seja necessário, para o segundo semestre, encaminharemos nova solicitação.  
 

 
 
 

Livro de Inglês:  
HELLO! - STAGE 2 

Autor: Eliete Morino e Rita Faria 
Editora: Ática 
22° edição, ano 2014 SP 

Livro de Matemática: 
ÁPIS Versão Reformulada 2018 2° ano (DE 
ACORDO COM BNCC) 
 

Autor: Luis Roberto Dante 
Editora: Ática 
3° Edição ano 2017 SP 

Minidicionário Português Luft (Editora Ática) ou 
Minidicionário Ruth Rocha( Editora Scipione) 

Para alunos novos - minidicionário Português Luft (Editora 
Ática) 

    As Editoras Ática, Scipione, Saraiva e Atual, através de seu distribuidor, estarão atendendo aos pais no dia 
05/03/2018 e 06/03/2018, com preço promocional dos livros (20% de desconto) das 10h às 18h45min.  
   Os pais poderão fazer a aquisição dos livros na sala 107 da EFA,  ou pelo site www.domquixote-cleweb.com.br,  
com login: efa2018 senha: somos2018, com as mesmas condições de pagamento, à partir do dia 09/01/2018. 
Podendo parcelar em até 5x no cartão de crédito, com parcelas mínimas de R$ 70,00. 

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


 
 

 
MATERIAIS PARA ANOS INICIAIS – 2018 

 
3º Ano do Ensino Fundamental - TURMA B31 

 
MATERIAIS INDIVIDUAIS (identificados)  
1 caderno grande capa dura, com ou sem espiral (não folhas destacáveis), 1 pasta preta com 30 plásticos grossos, 1 
caderno pequeno 48 folhas sem espiral (caderno de textos), 1 pasta plástica com elástico (pasta do tema), 1 caderno 
pequeno 48 folhas (caderno de inglês).  

 

MATERIAIS INDIVIDUAIS NO ESTOJO (identificados)  
Estes materiais devem estar sempre dentro do estojo, ter o acompanhamento dos pais durante o ano e 
reposto quando necessário.  

 1 caixa de lápis de cor, 1 tesoura de ponta arredondada, 1 tubo de cola branca 40gr, 2 lápis pretos (para 
escrever) ou lapiseira nº 2.0(com grafites para recarga), 2 borrachas, 1 apontador, 1 cola bastão,  2 canetas 
brilhantes com gliter, 1 caneta marca texto, 2 canetas preta de retroprojetor ponta fina, 1 jogo de canetinha 
ponta fina hidrocor, 1 régua de 15cm. 

 

MATERIAIS PARA DEIXAR NA SALA  
 1 tubo de cola branca 90 gramas 

 1 jogo de canetas Compactor Color (ponta 
grossa c/12 cores)  

 1 régua de 30cm (resistente e identificada)  

 50 folhas de papel especial A4 Offpinho Color 
(120g/m2)  

 1 bloco de desenho A3- canson (folhas duras) 

 1 rolinho de durex colorido (cor a escolher)  

 1 tinta Craquelex  

 1 tubo de cola -23g - relevo metallic Crystal 
(cor a escolher)  

 2 gibis  

 1 jogo de mesa (boa qualidade)  

 2 potes de glíter (cor a escolher)  

 50 folhas de desenho A4 (folha dura – 180 gr.) 

 1 revista e 1 jornal para recortes 

 1 revista coquetel adequada a idade de 8 e 9 
anos (Sugestão: Picolé) 

 1 cartela de adesivos pequenos (de personagens) 

 1 pincel chato nº 10 (identificado) 

 1 pote de tinta guache 

 2 rolos de toalha de papel 

 1 caixa de giz de cera 

 1 pacote de pano de limpeza (tipo perfex) 

 
LIVROS 
 

 

Os materiais identificados deverão ser entregues no final da tarde do primeiro dia de aula.  

Caso seja necessário, para o segundo semestre, encaminharemos nova solicitação.  
 

 

Livro de Inglês:  
HELLO! - STAGE 3 

Autor: Eliete Morino e Rita Faria 

Editora: Ática 

22° edição, ano 2014 SP 

Livro de Matemática: 
ÁPIS Versão Reformulada 2018 3° ano (DE ACORDO 
COM BNCC) 

Autor: Luis Roberto Dante 

Editora: Ática 

3° Edição ano 2017 SP 

Livro de Português:  
Escrever Bem com Gramática 3° ano  
 

Autor: Laiz Barbosa de Carvalho 
Editora: Saraiva 
6° Edição ano 2016 SP 

Minidicionário Português Luft (Editora Ática) ou 
Minidicionário Ruth Rocha( Editora Scipione) 

Para alunos novos - minidicionário Português Luft (Editora Ática) 

     As Editoras Ática, Scipione, Saraiva e Atual, através de seu distribuidor, estarão atendendo aos pais no dia 
05/03/2018 e 06/03/2018, com preço promocional dos livros (20% de desconto) das 10h às 18h45min.  
     Os pais poderão fazer a aquisição dos livros na sala 107 da EFA,  ou pelo site www.domquixote-cleweb.com.br, com 
login: efa2018 senha: somos2018, com as mesmas condições de pagamento, à partir do dia 09/01/2018. Podendo 
parcelar em até 5x no cartão de crédito, com parcelas mínimas de R$ 70,00. 

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


 
 
 

MATERIAIS PARA ANOS INICIAIS – 2018 
 

4º Ano do Ensino Fundamental - TURMA B41 
 

MATERIAIS INDIVIDUAIS (identificados)  
2 cadernos grandes com 96 páginas, 2 pastas com 20 plásticos grossos, 1 pasta plástica com elástico (pasta do tema)  
e 2 rolos de toalhas de papel. 

 

MATERIAIS INDIVIDUAIS NO ESTOJO (identificados)  
Estes materiais devem estar sempre dentro do estojo, ter o acompanhamento dos pais durante o ano e 
reposto quando necessário.  
 

1 caixa de lápis de cor, 1 tesoura de ponta arredondada, 1 tubo de cola branca 40g, 1 lápis preto ou lapiseira nº 2.0 
(com grafites para recarga),1 lápis preto 6B, 1 borracha, 1 apontador, 1 jogo de canetas coloridas, 1 cola bastão, 1 
régua de 30 cm,  2 canetas marca texto, 1 caneta ponta média para retroprojetor na cor preta.  
, 
MATERIAIS PARA DEIXAR NA SALA:  

 1 jogo de canetas Compactor Color (ponta 
grossa c/12)  

 1 tubo de cola branca 90g  

 50 folhas de papel especial A4 Offpinho Color 
(120g/m2)  

 2 blocos de desenho A3  

 1 bloco de desenho A4- canson  
 1 revista e 1 jornal para recortes 

 2 canetas Compactor Color preta 
 1 gibi 
 1 pote de tinta guache 

 
LIVROS 

 

 

Os materiais identificados deverão ser entregues no final da tarde do primeiro dia de aula.  
Caso seja necessário, para o segundo semestre, encaminharemos nova solicitação.  

 

  

Livro de Inglês:  
HELLO! - STAGE 4 

Autor: Eliete Morino e Rita Faria 
Editora: Ática 
21° edição, ano 2014 SP 

Livro de Matemática:  
ÁPIS Versão Reformulada 2018 4° ano (DE 
ACORDO COM BNCC) 

 

Autor: Luis Roberto Dante 
Editora: Ática 
3° Edição ano 2017 SP 

Livro de Português:  
Escrever Bem com Gramática 4° ano 

Autor: Laiz Barbosa de Carvalho 
Editora: Saraiva 
6° Edição ano 2016 SP 
 

Minidicionário Português Luft (Editora Ática) ou 
Minidicionário Ruth Rocha( Editora Scipione) 

Para alunos novos - minidicionário Português Luft (Editora Ática) 

  As Editoras Ática, Scipione, Saraiva e Atual, através de seu distribuidor, estarão atendendo aos pais no dia 
05/03/2018 e 06/03/2018, com preço promocional dos livros (20% de desconto) das 10h às 18h45min.  
  Os pais poderão fazer a aquisição dos livros na sala 107 da EFA,  ou pelo site  www.domquixote-cleweb.com.br, com 
login: efa2018 senha: somos2018, com as mesmas condições de pagamento, à partir do dia 09/01/2018.  Podendo 
parcelar em até 5x no cartão de crédito, com parcelas mínimas de R$ 70,00. 

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


 
 

MATERIAIS PARA ANOS INICIAIS – 2018 
 

5º Ano do Ensino Fundamental - TURMA B51 
 

MATERIAIS INDIVIDUAIS (identificados)  
3 cadernos grandes capa dura – 96 páginas ( 1 para uso diário, 1 para o “Caderno da História de Vida” e 1 para 
textos), 1 pasta plástica com elástico (pasta do tema ), 1 pasta com 25 plásticos (pasta de mapas) e 2 rolos de toalhas 
de papel. 

 
MATERIAIS INDIVIDUAIS NO ESTOJO (identificados)  
 

Estes materiais devem estar sempre dentro do estojo, ter o acompanhamento dos pais durante o ano e reposto 
quando necessário.  
1 caixa de lápis de cor, 1 tesoura de ponta arredondada, 1 tubo de cola branca 40gr, 2 lápis preto ou lapiseira (com 
grafites para recarga),1 lápis preto 6B, 2 borrachas, 1 apontador, 1 jogo de canetinha ponta fina hidrocor, 1 cola bastão, 
1 régua de 15 cm, 2 canetas brilhantes com gliter ou com gel, 2 canetas marca texto, 1 canetinha ponta fina preta (0,4 
milimetros). 
 
MATERIAIS PARA DEIXAR NA SALA:  
 

 1 jogo de canetas Compactor Color (ponta 
grossa c/12) - identificado 

 1 tubo de cola branca 90gr  
 1 régua de 30 cm (resistente) - identificada 
 50 folhas de papel especial A4 Offpinho Color 

(120g/m2)  
 1 tubo cola relevo - 23g metallic Crystal (cor a 

escolher)  

 1 revista e 1 jornal para recorte 

 2 gibis (sugestão: Turma da Mônica Jovem) 

 50 folhas de desenho (A4)   

 1 bloco de folhas duras A3 

 1 fita durex colorida 

 1 pote de gliter (cor a escolher) 

 1 pote de tina guache (cor a escolher) 

 

LIVROS 

 

Os materiais identificados deverão ser entregues no final da tarde do primeiro dia de aula.  

Caso seja necessário para o segundo semestre, encaminharemos nova solicitação.  
 

Livro de Inglês:  
HELLO! - STAGE 5 

Autor: Eliete Morino e Rita Faria 
Editora: Ática 

20° edição, ano 2014 SP 

Livro de Matemática: 
ÁPIS Versão Reformulada 2018 5° ano (DE 
ACORDO COM BNCC) 

Autor: Luis Roberto Dante 
Editora: Ática 
3° Edição ano 2017 SP 

Livro de Português:   
Escrever bem com Gramática 5° ano 
 

Autor: LAIZ BARBOSA DE CARVALHO 
Editora: Saraiva 
6° Edição ano 2016 SP 

Livro de História e Geografia:  
Rio Grande do Sul – Espaço e tempo 
 

Autor: Siziane Koch 

Editora: Ática 
2° edição ano 2014 SP 

Minidicionário Português Luft (Editora Ática) ou 
Minidicionário Ruth Rocha( Editora Scipione) 

Para alunos novos - minidicionário Português Luft (Editora Ática) 

As Editoras Ática, Scipione, Saraiva e Atual, através de seu distribuidor, estarão atendendo aos pais no dia 
05/03/2018 e 06/03/2018 com preço promocional dos livros (20% de desconto) das 10h às 18h45min.  
Os pais poderão fazer a aquisição dos livros na sala 107 da EFA,  ou pelo site www.domquixote-cleweb.com.br, com 
login: efa2018 senha: somos2018, com as mesmas condições de pagamento, à partir do dia 09/01/2018. Podendo 
parcelar em até 5x no cartão de crédito com parcelas mínimas de R$ 70,00. 

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

