
 

 

 
 

Diretoria Alemã – Campus Morumbi 

Infantil 5 e Ensino Fundamental I 

Currículo Bilíngue Circular nº 110 Dezembro/2018 
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2019 
CURRÍCULO BILÍNGUE – INFANTIL 5 

 

Estimados Pais e Responsáveis 

Os materiais escolares para o ano de 2019 estarão à venda na papelaria Livro Fácil, dentro do Colégio, a partir 
do dia 5/12/2018. 

Solicitamos atenção a alguns aspectos relativos aos materiais escolares:   

 Os materiais adquiridos na papelaria Livro Fácil serão entregues diretamente na sala de aula.   
 Se adquiridos em outra papelaria (com exceção do item I, que é vendido exclusivamente no local), os itens 

abaixo devem ser observados:  
 Em função da qualidade do trabalho pedagógico, todas as especificações descritas na lista devem ser 

atendidas.  
 Os materiais devem ser entregues no setor da Educação Infantil, no dia 29 de janeiro, das 9h às 11h (dia da 

reunião de pais). Não será permitida a entrega de materiais durante o período de aulas, para não prejudicar 
o desenvolvimento das atividades.   

 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 o livro ou 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. É necessário utilizar lancheira que 
contenha guardanapo em tecido e estes devem ser devidamente identificados.  

 
Segue a relação discriminada dos itens: 
 

I. MATERIAIS ESPECÍFICOS DO COLÉGIO 

Agenda escolar 2019 1 unidade 

Encadernação – livro de atividades (Buchstabenhaus) 1 unidade 

Hocus Lotus – Dino Adventures Kit Level 2 – German, Traute-Dini Taeschner 
(compra opcional) 1 kit 

 
II. LIVROS PARADIDÁTICOS 

A compra desses livros é opcional. A papelaria do Colégio dispõe desses livros para aquisição. 

Disciplina Título Autor Editora 

Deutsch Swimmy 
ISBN 978-3407770097 

Leo Lionni und 
James Krüss 

 

Beltz & Gelberg 

Deutsch 
Eine Kiste Nichts: Kinderbuch Deutsch-Englisch 
ISBN 978-3198695968 

Lena Hesse Hueber Verlag Gmbh 



 

Deutsch Die neugierige kleine Hexe 
ISBN 978-3789163067 Lieve Baeten Oetinger 

Deutsch 
Die Königin der Farben 
ISBN 978-3407760265 

   
  

Jutta Bauer Beltz & Gelberg 

 
III. MATERIAL INDIVIDUAL 

Material Quantidade 

Almofada 40cm x 40cm 1 unidade 

Agulha para tapeçaria nº 14 (sugestão: Tapestry Corrente) 1 unidade 

Apontador 2 furos  (sugestão: Maped ref. 634756) 1 unidade 

Argila marrom para modelagem 500g 

Borracha branca (sugestão: TK Plast da Faber Castell) 1 unidade 

Caderno de desenho e cartografia (sugestão: Tilibra) 1 unidade de  
96 folhas 

Capa de tecido preta com zíper (40cm X 40cm) 
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 180g branca A3 (sugestão: Copel) 15 unidades 

Cartolina 180g branca A4 (sugestão: Canson) 20 unidades 

Cola Tenaz 110g 2 unidades 

Gizões de cera Jumbo (sugestão: Faber Castell) 1 estojo com  
15 unidades 

Lápis de cor Jumbo com 24 cores (sugestão: Faber Castell) 1 estojo 

Lápis grafite (sugestão: Staedler) 2 unidades 

Massinha Uti Guti – livre escolha de cor  1 pote de 500g 

Papel Canson Color Plus A4 -180g – bege, marrom, lilás, rosa escuro, vermelho, verde 
claro, verde escuro, azul turquesa, cinza, amarelo, preto e laranja  

24 folhas (2 de 
cada cor) 

Papel Canson Color Plus A3 – 120g – vermelho, azul escuro, azul claro, verde claro, verde 
escuro, amarelo, laranja e preto 

16 unidades (2 
de cada cor) 

Papel cartão folha inteira (tam. 48 cm x 66 cm) gramatura 240g – 3 cores a escolher 3 unidades 

Papel celofane furta-cor água folha inteira 1 unidade 

Papel Hörlle 15 x 20 cm 1 unidade 

Pasta de plástico fino transparente com elástico (sugestão: Y.E.S.) 1 unidade 

Pasta de plástico sugestão Y.E.S. grampo de mola nº 9912 - amarela 1 unidade 



 

Plásticos para pasta A4 (4 furos – grosso) 10 unidades 

Plásticos para pasta A3 (4 furos – grosso) 6 unidades 

Saco de celofane 25cm x 37cm 2 unidades 

Saco plástico (tipo zip-zap) médio (18 cm x 23 cm) 4 unidades 

Talagarça para bordado (20cm x 20cm) 1 unidade 

Tela para pintura (30 cm x 30 cm x 3 cm) 1 unidade 

Tesoura 13cm (sugestão: Mundial ponto vermelho) 
Obs. No caso de criança canhota, buscar tesoura específica. 1 unidade 

Cola Pritt bastão 10g 4 unidades 

Lixa para massa 230U 225mm x 275mm 1 unidade 

Prato redondo descartável de papelão e 18cm de diâmetro 2 unidades 

Tinta guache Acrilex de 500ml: branco, preto, amarelo, vermelho, laranja, azul claro, azul 
escuro, verde claro, verde escuro, roxo, marrom, magenta e rosa claro. 

1 pote (livre 
escolha da cor) 

 
Funcionamento da Papelaria Livro Fácil: 

• 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 estará fechada no período de 22/12 a 2/1, reabrindo a partir de 3/1. 

 

 

Início das aulas: 1º de fevereiro de 2019 
 

 
Reunião de Pais 

 
Dia 29 de janeiro de 2019 

Reunião de Pais 
Horário Local 

Das 10h às 11h30 Bloco A 
Sala de aula do(a) aluno(a) 

 
 

Atenciosamente  
 
Carla Trindade  Carla Siqueira 
Diretora Alemã  Coordenadora Institucional do Currículo Bilíngue 
Educação Infantil e Fundamental I  Portinho ao Fundamental I 
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