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Diretoria Infantil 5 e Fundamental I 

Currículo Brasileiro DPE 049/2018 Dezembro 

   LISTA DE MATERIAIS 2019 – INFANTIL 5 E ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
 

Estimados Pais e Responsáveis  
 
Os materiais escolares para o ano de 2019 estarão à venda a partir do dia 5/12/2018 na papelaria Livro Fácil, 
localizada no Colégio.  

Solicitamos atenção para alguns aspectos relativos aos materiais escolares:   

 Conscientes da necessidade de preservação do meio ambiente, sugerimos o uso de uma garrafinha 
de água (squeeze) para uso diário.  

 Os materiais adquiridos na papelaria Livro Fácil serão entregues diretamente na sala de aula e no 
Laboratório de Letramento Digital. No momento da compra, os pais ou responsáveis devem levar 
para casa os livros paradidáticos e o material didático de Inglês que devem ser encapados, 
identificados e enviados para o Colégio no primeiro dia de aula. 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 observados:  

• Em função da qualidade do trabalho pedagógico, todas as especificações descritas na lista devem 
ser atendidas.  

• Todos os materiais devem ser entregues no setor da Educação Infantil, no dia 30 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 devem ser entregues em uma embalagem individual, 
identificada com nome e classe.   

• 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.  
 

 Para guardar a pasta de tarefa, bem como a agenda e um casaco, é necessário que os alunos utilizem 
uma mochila, que deve comportar uma pasta de tamanho ofício. A lancheira deve conter um 
guardanapo em tecido e ambos devem estar devidamente identificados.  

 
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: 

  
Livro Fácil 
Situada nos Câmpus do Colégio (estará fechada no período de 22/12/2018 a 1º/1/2019. Será reaberta em 
3/1/2019. 
On-line (entregas em domicílio): www.livrofacil.com 
 
Funcionamento da Papelaria: 

 Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. 
 Feirão (para agilizar o atendimento): a partir de 5/12, no Salão de Ginástica Artística.  
 Plantão aos sábados: 15/12, 5/1, 12/1, 19/1 e 26/1, das 8h às 14h.  
 A Papelaria Livro Fácil estará fechada no período de 22/12 a 2/1, reabrindo a partir de 3/1. 

 
Na Rua da Escola 
Moema – Alameda dos Arapanés, 853 – tel.: (11) 5051-5045/ cel.: (11) 96319-7590 
Vila Olímpia – Rua Professor Vahia de Abreu, 736/744 – tel.: (11) 3849-5751/ cel.: (11) 96320-7495 
On-line (entregas em domicílio): www.naruadaescola.com.br 

http://www.livrofacil.com/
http://www.naruadaescola.com.br/
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I - MATERIAIS ESPECÍFICOS DO COLÉGIO  
 

 
 
II – LIVRO DIDÁTICO  
 

 Título Autoras Editora 

INGLÊS 
Greenman and the magic forest A 
Pupil´s book with stickers and pop-outs 
ISBN: 9788490368251 

MILER, 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 5 de agosto. 

 Título Autor(a) Editora Semestre 

NS Amigos 
ISBN: 9788562549496 RANDO, Silvana Abacatte 

1º 
semestre 

LOE 
Alfabeto Escalafobético – um 
abecedário poético 
ISBN: 8561695382 

FRAGATA, Claudio Jujuba 

PROJETO 
INTERDISCIPLINAR 

Dudu e a caixa 
ISBN: 9788574066455 LODUCCA, Stela Greco Cia das Letrinhas 

MAT E o dente ainda doía 
ISBN: 9788536818917 TERRA, Ana  DCL 

NS A menina e seus pontinhos 
ISBN: 9788524913983 

CASADEI, Silmara 
Rascalha Cortez 

2º 
semestre LOE A festa de aniversário 

ISBN: 8536803517 BRENMAN, Ilan Panda Books 

LOE A princesa e a ervilha 
ISBN: 9788582770993 ISADORA, Rachel Farol 

 
IV – MATERIAL INDIVIDUAL  
 

Agulha nº 13 para tapeçaria – (sugestão: Tapestry Corrente) 1 unidade 
Apontador para lápis (sugestão: Maped Shaker com depósito e dois orifícios)  1 unidade 
Botão colorido – grande (aproximadamente 30 mm – 2 ou 4 furos) 4 unidades 
Borracha (sugestão: Staedtler referência 526 B30-30) 2 unidades 
Caderno de desenho 40 folhas (sugestão: Foroni)  1 unidade 
Caneta para quadro branco – preto (sugestão: BIC) 1 unidade 
Caneta preta tipo ponta porosa 1.0 mm (sugestão: Faber-Castell) 1 unidade 
Canetinha hidrográfica jumbo triangular 12 cores (sugestão: Faber-Castell)  1 unidade 
Capa para almofada – tecido preto com zíper – 40 cm x 40 cm. Obs.: As famílias que não realizarem a 
compra dessa capa na Livro Fácil, deverão providenciar a costura da talagarça de acordo com a orientação que 
será enviada pela professora, no final do ano. 

1 unidade 

Cartolina 180 g - branca – tamanho A3 (sugestão: Canson Vivaldi)  15 unidades 
Cartolina 180 g - branca – tamanho A4  20 unidades  
Cartolina colorida – 180 g - tamanho A4 - vermelho, azul royal, preto, verde-claro, rosa e amarelo 
(sugestão: Canson Vivaldi) 6 unidades de cada cor 

Cola colorida com 6 cores (sugestão: Faber-Castell) 1 unidade 
Cola em bastão – 20 g (sugestão: Pritt) 3 unidades  
Cola branca líquida – 40 g (sugestão: Lápiscola Scotch) 1 unidade 
Contact transparente (sugestão: Vulcan) 3 metros 
Dado com quantidade (1,6 cm – com bolinhas) 1 unidade 
Eco Lápis grafite nº 2 (sugestão: Faber-Castell)   2 unidades 
Fita adesiva colorida 12 mm x 10 m (Sugestão: Adelbras) - cor a escolher 1 rolo  
Fita adesiva transparente 24 mm x 50 m (Sugestão: 3M) 1 rolo  
Etiqueta – folha inteira (sugestão: Pimaco - referência 6185)  15 unidades 
Lápis de cor triangular gigante – caixa com 12 cores (sugestão: BIC) 1 unidade 
Lápis grafite HB Jumbo (sugestão: Staedtler) 2 unidades 
Lixa para madeira – tamanho A4 – 220 g 2 folhas 
Massa de modelar sem glitter (sugestão: Uti Guti)  1 pote de 500 g 
Massa de modelar - plastilina a base de cera - 12 cores ( sugestão Faber-Castell) 1 unidade 
Palito de sorvete colorido - cores: verde, amarelo, azul e vermelho 5 unidades de cada cor 

• Agenda Escolar 2019 1 unidade  
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Palito de sorvete cru (ponta quadrada) 10 unidades 
Papel tipo camurça – tamanho A4 – cores: vermelho, amarelo, azul, verde, rosa, marrom ou preto 1 unidade (cor a escolher) 
Papel-cartão – tamanho A4 – cores: vermelho, amarelo, azul, verde ou preto 1 unidade (cor a escolher) 
Papel-cartão – tamanho A3 - cores: vermelho, amarelo, azul, verde ou preto 1 unidade (cor a escolher) 
Papel-cartão – tamanho A2 – cor: azul marinho 1 unidade  
Papel laminado – tamanho A4 – cores: verde, vermelho, amarelo ou azul 1 unidade (cor a escolher) 
Papel sulfite – tamanho A4 – 75 g - branco 100 folhas  
Papel sulfite – tamanho A4 – 120 g - branco 100 folhas 
Pasta grampo mola ofício - azul (sugestão: Yes) – SONDAGENS ( a pasta permanecerá no colégio, 
pois também será utilizada no 1º ano) 1 unidade 

Pasta de plástico transparente (incolor) com elástico – sugestão YES - P02BS 1 unidade 
Pasta de plástico transparente (incolor) com grampo mola – tamanho ofício (sugestão: YES 911 PS)  1 unidade  
Plástico grosso com 4 furos – tamanho ofício 25 unidades 
Saco plástico – tamanho 13 cm x 11 cm (sugestão: Zip Lock) 3 unidades 
Talagarça – tamanho 20 cm x 20 cm 1 unidade 
Tesoura escolar sem ponta (sugestão: Mundial Ponto Vermelho) - obs.: No caso de a criança 
canhota, comprar tesoura específica. 1 unidade 

Tinta Tempera Guache 500 ml (sugestão: Acrilex) 
 

1 unidade (cor a escolher) 
 

V – MATERIAL DE ARTE (permanecerá na escola)  

 

VI – MATERIAL MAKER – LETRAMENTO DIGITAL (permanecerá na escola)  

Bateria CR 2016 2 unidades 
Bastão de cola quente (grande) 1 unidade 
Bloco Criativo – tamanho A4 – 24 folhas (sugestão: Romitec) 1 unidade 
Elástico látex japonês com 28 unidades (sugestão: Fulgor) 1 caixa 
Fio elétrico condutor - 0,5 mm 2 metros 
Leds coloridos de alto brilho 3mm  4 unidades 
Palito de sorvete montável (cores diversas) 50 unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquarela em pastilhas (sugestão: Faber Castell) 
 
 

1 estojo   
Argila colorida  ½ kg 
Biscuit 85 g (Sugestão: Licyn Uti Guti) – cor a escolher 1 unidade 
Cola branca líquida - 110g (sugestão: Tenaz) 1 unidade 
Envelope de papel pardo – Tamanho 37 x 47 cm 1 unidade 
Fita cetim – qualquer cor – 22 mm 2 metros 
Fita papel Kraft 1 rolo 
Bloco A3 – branco - 200 g - 20 folhas (sugestão: Canson) 1 unidade 
Papel Holler A4 - 2,5 mm (sugestão: Papel Toys) 1 unidade 
Pincel chato nº12 (sugestão: Tigre 815) 1 unidade 
Tecido cru, poá, xadrez ou chita 1 metro 
Tela de pintura   20 x 20 x 1,5 cm 1 unidade 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
1. Fim do ano letivo 2018 
Na semana entre o Natal e o Ano Novo, o Colégio permanecerá fechado e será reaberto em 3/1/2019. 

2. Objetos perdidos 
Materiais e roupas não retirados até 14/12/2018 serão doados para instituições de caridade.  
 
3. Transporte escolar 
O Colégio não possui sistema de transporte de alunos. Sugerimos às famílias o revezamento, alternativa 
econômica, tanto do ponto de vista de tempo como de custo, ou contratação externa.  
 
4. Calendário 2019  
Na página principal do nosso site, já está disponível o Calendário 2019, basta selecionar o Campus do(a) 
seu(sua) filho(a) no menu de opções.   
 
5. Reunião de pais 2019 
Haverá uma reunião de pais com a professora de classe para informações gerais e apresentação da proposta 
pedagógica da série, seguindo o cronograma a seguir:  

  
 

 
Luciana Gomes Cunha Centini 
Diretora Institucional do Infantil 5 e Ensino Fundamental I  
 
 
Maria Virginia Quintana Freire                                                       

Diretora do Infantil 5 e Ensino Fundamental I – Campus Valinhos        
 

 
ATENÇÃO! REUNIÃO DE PAIS ANTES DO INÍCIO DAS AULAS 

DIA: 30/1/2019 – REUNIÃO PEDAGÓGICA 
 
TURMAS DA MANHÃ: das 9h às 11h  
 
TURMAS DA TARDE: das 14h às 16h  
 

     Local: Auditório (1º momento) e salas de aula (2º momento)  
No auditório, haverá uma breve apresentação institucional conduzida pela diretoria e orientação  
educacional. No caso de irmãos, a família pode se organizar para assistir a somente uma das 
apresentações.  
 
Observações:  
 A equipe do Período Integral estará disponível para um plantão de dúvidas após o horário da 

reunião de seu(sua) filho(a). 
 Para melhor acomodação nos estacionamentos, recomendamos a chegada antecipada.  

 
     DIA: 1º/2/2019 – PRIMEIRO DIA DE AULA 

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO COM A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS (no final do período) 
TURMAS DA MANHÃ - das 11h às 12h15 
TURMAS DA TARDE - das 17h15 às 18h15 

     Local: Salas de aula  
 


