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LISTA DE MATERIAIS 2020 E ORIENTAÇÕES GERAIS – 1º ANO 
 

 

Estimada Família 
 
Os materiais escolares para o ano de 2020 estarão à venda a partir de 6/12/2019 na papelaria Livro Fácil, 
localizada no Colégio.  
   
Solicitamos atenção para alguns aspectos relativos a esses materiais:     
   
• Conscientes da necessidade de preservação do meio ambiente, sugerimos o reaproveitamento de materiais 

da série anterior e uso de uma garrafinha de água (squeeze) que deverá ser enviada, diariamente.   
• É necessário que os alunos utilizem uma mochila, que deve comportar uma pasta de tamanho ofício (pasta 

de tarefa), bem como a agenda e um casaco. A lancheira deve conter um guardanapo em tecido e ambos 
devem estar devidamente identificados.   

• Os materiais adquiridos na papelaria Livro Fácil serão entregues diretamente na sala de aula, no Laboratório 
de Letramento Digital e no Ateliê de Artes. No momento da compra, os pais ou responsáveis devem levar para 
casa somente os materiais que serão entregues no 1º dia de aula (descritos no último item desta folha). Nas 
compras on-line, os materiais serão entregues conforme as opções disponíveis no sistema.   

• Para os materiais adquiridos em outra papelaria (com exceção do item I, que é vendido exclusivamente no 
Colégio), devem ser consideradas as seguintes observações:   

 
 Em função da qualidade do trabalho pedagógico, é necessário que todas as especificações descritas na 

lista sejam atendidas.   

 Todos os materiais devem ser entregues no setor da Educação Infantil, em 28 de janeiro (dia da reunião de 
pais), das 7h às 18h. Não será permitida a entrega de materiais durante o período de aulas, para não 
prejudicar o desenvolvimento das atividades.    

 Os materiais para as aulas de Letramento Digital e Artes devem ser entregues em embalagens 
diferenciadas, identificadas com nome e classe do aluno.    

 Durante o transporte dos materiais, deverá ser garantido que nada seja amassado ou danificado.   

 Os materiais somente serão recebidos se estiverem completos e em embalagem devidamente identificada.   

• Os materiais abaixo devem ser entregues no 1º dia de aula:  
 caderno;  
 pasta transparente;  
 estojo completo* (lápis grafite, borracha, apontador, cola em bastão, tesoura e lápis de cor);  
 livro didático de Inglês.  

 
* Ao longo do ano, caberá à família, sempre que necessário, orientar o aluno quanto à reposição dos materiais do 
estojo. É fundamental que ele esteja completo durante todo o ano letivo.  
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Uniforme escolar  
O uso do uniforme completo e tênis é obrigatório para todos os alunos, em todas as atividades escolares. O 
uniforme escolar poderá ser adquirido nos seguintes locais:  
Pontos de venda do uniforme:   

Papelaria Livro Fácil  
Em lojas situada nos Câmpus do Colégio e também pelo site <www.livrofacil.com> com entrega em domicílio: 
Funcionamento da Papelaria: 

 Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
 Feirão (para agilizar o atendimento): a partir de 6/12, no Salão de Ginástica Artística.
 Plantão aos sábados: 14/12, 11/1 e 18/1, das 8h às 14h.
 A papelaria Livro Fácil estará fechada no período de 23/12 a 3/1, reabrindo a partir de 6/1.

Na Rua da Escola 
Em lojas situadas nos seguintes endereços: 
Moema – Alameda dos Arapanés, 853 –  (11) 5051-5045  (11) 96319-7590 
Vila Olímpia – Rua Professor Vahia de Abreu, 736/744 –  (11) 3849-5751  (11) 96320-7495 
Pelo site <www.naruadaescola.com.br>, com entregas em domicílio.  

I- MATERIAL ESPECÍFICO DO COLÉGIO

• Agenda escolar 2020

II- LIVRO DIDÁTICO

Título Autoras Editora 

INGLÊS 
Greenman and the magic forest B  
Pupil's book with stickers and pop-outs 
ISBN: 9788490368343  

MILLER, Marilyn; 
ELLIOTT, Karen  Cambridge University Press 

III- LIVROS PARADIDÁTICOS (LEITURA OBRIGATÓRIA A SER REALIZADA DURANTE O ANO LETIVO)

Solicitamos que os livros referentes ao 1º semestre sejam enviados até o dia 4 de fevereiro e os do 2º semestre até o 
dia 4 de agosto. 

Título Autor(a) Editora Semestre 

PROJETO 
INTERDISCIPLINAR 

O monstro das cores 
ISBN: 9788595260085 LLENAS, Anna Aletria 

1º semestre 

Os óculos mágicos de 
Charlotte ISBN:9788545400004  SUPPA Callis 

O livro das coisas para guardar: eu e 
os outros   
ISBN: 9788538569497  

GUIMARÃES, 
Marcella Lopes Positivo 

LP Listas fabulosas  
ISBN: 9788516084486 FURNARI, Eva Moderna 

MAT A Garrafa  
ISBN: 9788574125831 AUERBACH, Patricia Brinque-Book 

LP 

O tupi que você fala  
ISBN: 9788525059642 FRAGATA, Claudio Globinho 

2º semestre 
Um é pouco? 
ISBN: 9788578883119 

CAMPOS, Carmen 
Lucia Panda Books 

Use a imaginação  
ISBN: 9788574125633 O'BYRNE, Nicola Brinque-Book 

http://www.livrofacil.com/
http://www.naruadaescola.com.br/
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IV – MATERIAL INDIVIDUAL  
  
Apontador para lápis com um orifício e depósito (sugestão: Mini Grip - Faber-Castell)   1 unidade   
Argola de chaveiro 22 mm 2 unidades 
Borracha branca com capa (sugestão: super soft – Faber-Castell)   1 unidade   
Caderno meia pauta – álbum (espiral/capa dura), formato 297 x 210 mm, 40 folhas (sugestão: Tilibra)   1 unidade   
Caneta preta tipo ponta porosa 1.0 mm  1 unidade   
Caneta hidrográfica 24 cores (12 bicolor)  1 estojo   
Cartolina branca – A3 – 180 g (sugestão: Canson Vivaldi)   12 folhas   
Cartolina branca – A4 – 180 g   15 folhas   
Cola gel – 63 g (sugestão: Faber-Castell)   1 unidade  
Cola em bastão – 20 g (sugestão: Pritt)   1 unidade   
Contact transparente (sugestão: Vulcan)   4 metros   
Dado com 6 faces (bolinhas – 1.6 cm)   1 unidade   
Dado com 6 faces (quantidades – 1.6 cm)   1 unidade   
Envelope pardo – tamanho A4  1 unidade  
Etiqueta ink-jet laser carta 215,9 x 279,4 mm – folha inteira (sugestão: Pimaco 6185)   10 folhas   
Etiqueta ink-jet laser carta 12,7 x 44,45 mm (sugestão: Pimaco 6187)   2 folhas 
Fecho mosquetão – 23 mm   1 unidade  
Fita de cetim – 15 mm ou (cor a escolher)   3 metros  
Fita-crepe – tamanho 48 mm x 50 m (sugestão: 3M ou Scotch Azul)      1 rolo   
Kit dobradura circular    1 unidade  
Lantejoulas (cores e tamanho a escolher) – 3 g 1 pote 
Papel kraft cartão 240 g – 48 cm x 66 cm   1 unidade  
Lápis de cor 12 + 3 cores – (sugestão: Caras & Cores – Faber-Castell)   1 caixa   
Lápis grafite (sugestão: Eco Super Soft Black – Faber-Castell)   3 unidades   
Massa de modelar – sem gliter – pote com 500 g – cor a escolher (sugestão: Soft Acrilex)   1 unidade  
Palito de sorvete em madeira – cor cru  10 unidades  
Papel 180 g – tamanho A4 – cores: amarelo-canário, cenoura, vermelho, rosa-escuro, lilás, preto, 
azul-turquesa e verde-claro (sugestão: Canson Vivaldi)   5 unidades de cada cor   

Papel 180 g – tamanho A3 – cores: amarelo-canário, cenoura, vermelho, rosa-escuro, lilás, preto, 
azul-turquesa e verde-claro (sugestão: Canson Vivaldi)   3 unidades de cada cor   

Papel crepom – cor a escolher 1 rolo 
Papel sulfite 75 g – tamanho A4 – branco   100 folhas   
Papel sulfite 120 g – tamanho A4 – branco   50 folhas  
Pasta de plástico com grampo mola – tamanho ofício – cores: verde, azul e vermelha (sugestão: Yes – 911PS)   1 unidade de cada cor  
Pasta de plástico transparente (incolor) com elástico – sugestão YES - P02BS   1 unidade 

  Pasta-catálogo espiral: cristal -  tamanho A4 - contendo 20 sacos plásticos (sugestão: Yes – 2320C)  1 unidade 

Plástico com 4 furos – tamanho ofício – grosso   20 unidades   
Saco plástico com fecho hermético – 10 cm x 15 cm  (sugestão: Zip Lock)   2 unidades   
Saco plástico com fecho hermético – 6 cm x 9 cm  (sugestão: Zip Lock)   2 unidades   
Tesoura escolar sem ponta (sugestão: Mundial Ponto Vermelho)   
Obs.: No caso de a criança ser canhota, comprar tesoura específica.    1 unidade   

Velcro autoadesivo 20 mm  30 centímetros  
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V – MATERIAL DE ARTE (permanecerá na Escola)      
   
Caderno de desenho – espiral com 40 folhas – 120 g (sugestão: Meu primeiro Canson) 1 unidade 
Caneta hidrográfica na cor preta – 4,0 mm (sugestão: Pilot Color 850)  1 unidade  
Fita-crepe uso industrial (sugestão:3M – rótulo azul)  1 rolo  

  Lã para tapeçaria (cor a escolher) 1 novelo 
Lápis grafite 2B  1 unidade 
Papel cartolina ou similar – tamanho A2 – 180 g – qualquer cor  (sugestão: Vivaldi) 1 unidade  

  Papel sulfite A4 – cor branca    10 folhas  
  Papelão Holler – tamanho A4 – espessura 2,5 mm (sugestão: Papel Toys)  1 unidade  
  Papel de desenho – tamanho A4 – 140 g – cor branca (sugestão: Canson)  10 folhas  
  Tecido de algodão cru 1 metro 

   
 
VI – MATERIAL MAKER – LETRAMENTO DIGITAL (permanecerá na Escola e será utilizado nos projetos) 
 

Bateria CR 2016  3 unidades   
Bateria 9 V  1 unidade  
Bolinhas de isopor médias – 50 mm 2 unidades 
Bolinhas de isopor pequenas – 20 mm 3 unidades 
Leds coloridos alto brilho – 3 mm  8 unidades  
Massinha de modelar – 6 cores –  90g  1 caixa  
Palitos de picolé em madeira (cor cru) 20 unidades  
  
  

PROJETOS MAKER 1º semestre Atividade Hora do Planeta 
2º semestre Catapulta 

 
 

 
 
Atenciosamente 
 
 
 
Luciana Gomes Cunha Centini 
Diretora Institucional do Infantil 5 e Ensino Fundamental I – Campus Morumbi 
 
 
Renata Koelle 
Diretora do Infantil 5 e Ensino Fundamental I – Campus Panamby 
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