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LISTA DE MATERIAIS 2018  

Senhores Pais  

Conscientes da necessidade de preservação do meio ambiente, sugerimos o reaproveitamento de materiais da 
série anterior, principalmente, pastas, lápis de cor, canetas e livros em bom estado. 
O material escolar, para o ano de 2018, estará à venda na papelaria Livro Fácil, a partir de 1º de dezembro de 
2017. Entretanto, fica a critério das famílias o local de aquisição do material, desde que observadas as 
especificações indicadas. 
 
Liebe Eltern, 
vor dem Hintergrund, dass wir mit der Umwelt sorgfältig umgehen möchten, schlagen wir vor, dass 
Materialien der vorangegangenen Jahrgangsstufe wiederverwendet werden. 
Das Schulmaterial für das Schuljahr 2018 können Sie ab dem 01.12.2017 im schuleigenen 
Schreibwarenhandel Livro Fácil erwerben. 
 
Pedimos atenção aos pontos abaixo elencados: 
Wir bitten Sie, einige Aspekte zum Schulmaterial besonders zu beachten: 
 
 

 Os itens específicos do Colégio só poderão ser adquiridos na papelaria Livro Fácil. 
             Spezielle Materialien des Colégios  kann man nur in der Papeleria Livro Fácil erwerben. 

 Os demais materiais, caso adquiridos em outras papelarias, deverão atender a todas as especificações 
constantes da relação: quantidade, qualidade, cor, tamanho etc. 
Alle weiteren Materialien - sollten sie in anderen Schreibwarengeschäften erworben werden –  

             müssen den  Vorgaben entsprechen, was Menge, Qualität, Farbe, Größe usw. betrifft. 
 

 Todo o material do aluno (lápis, régua, cola, uniforme etc.) deverá ser devidamente identificado. 
Bitte beschriften Sie alle Materialien und Bücher Ihres Kindes. 
 

 Livros e materiais da Alemanha podem ser adquiridos pelo site Amazon. 
Bücher und Materialien aus Deutschland können bei Amazon bestellt werden. 
 

 Pedimos a gentileza de não enviarem todo o material no primeiro dia de aula conforme cronograma de 
entrega em anexo. 
Wir bitten Sie darum, nicht das ganze Material am ersten Schultag mit in die Schule zu schicken, sondern 

den Abgabeplan zu beachten, den Sie im Anhang finden.  

 Salientamos que, no dia da reunião de pais, não receberemos materiais. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass an dem Tag der Elternversammlung wir leider keine Materialien 
einsammmeln werden. 
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Segue a relação discriminada dos itens: 

 

I – LIVROS 
 

Disciplina Título do livro Autor Editora 

 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 

Interpretação de textos – desenvolvendo a 
competência leitora 
ISBN:978-8535719826 

CEREJA, William 
CLETO, Ciley 

Atual 

Míni Houaiss - Dicionário da Língua 
Portuguesa (Edição atualizada) 

HOUAISS, Antônio e 
VILLAR, Mauro de Salles 

Objetiva 

História e 
Geografia  

Projeto Presente – Ciências Humanas – 
História e Geografia 
(4ª edição) 
ISBN: 978-85-16-100964 

DREGUER, Ricardo 
GUELLI, Neuza 

Moderna 

Ciências Será informado posteriormente 

Deutsch 
 

Tinto Blau 2 
Sprachlesebuch 
ISBN: 978-306083008-4 

 Cornelsen 
Tinto Blau 2 
Arbeitsordner 
ISBN: 978-306083009-1 

Duden – das Grundschulwörterbuch 
Apenas para alunos novos 
ISBN: 978-34-110-60-665 
ISBN: 978-34-110-60-672 (edição atualizada) 

 
Bibli.  

Institut, Mannheim 

Mathematik 

Flex und Flo 2 
Lernpaket Mathematik 
ISBN: 978-3-42513520-5  

 
Diesterweg 

Flex und Flo 2 
Diagnoseheft 
ISBN: 978-3-425-13502-1 

 

 

 

II – LIVROS PARADIDÁTICOS – Leitura obrigatória a ser realizada durante o ano letivo 
        
Título  Autor Editora 

Felpo Filva 
ISBN: 978-8516-0518-22 

FURNARI, Eva Moderna 

A bicicleta voadora 
ISBN: 978-85-9930-6291 

RIBEIRO, Jonas Elementar 

Férias na Antártica 
ISBN: 9788575963609 

KLINK, Laura, Tamara e Marininha Grão 

Fábulas de Esopo 
ISBN: 978-85-85-46-6299 

ASH, Russel Cia das Letrinhas 

A contagem dos sacis 
ISBN: 978-85-2505-5491 

LOBATO, Monteiro Globinho 

Igel zu Besuch 
ISBN: 978-3-86760-176-4 

BEMBÉ, Silja Hase und Igel 

1 Livro científico em alemão (Sachbuch) adequado para a faixa etária sobre temas diversos. 
Sugestão: Wieso? Weshalb? Warum? (Ravensburger) , Memokids (Dorling), Was ist was? (Tessloff)  
Mein erstes...(Kosmos) ou similare 

 

III – MATERIAIS ESPECÍFICOS DO COLÉGIO 
 

 01 agenda escolar 2017 

 02 cadernos brochura, universitário, quadriculado (6cm x 6cm) (Mathematik e Matemática) 

 01 bloco impresso do Colégio para atividades 
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IV– OUTROS MATERIAIS 
 

        As folhas dos cadernos devem ser de boa qualidade, ter margem e não podem ter desenhos. 

 04 cadernos brochura, universitário, com capa dura, 48 folhas, amarelo (LP), verde (HG/Ciências),  

vermelho (Deutsch) 

 01 caderno para histórias (sugestão Tilibra meia pauta 40 folhas, formato 275mm x 200mm, 150g) 

       (Somente para alunos novos. Alunos matriculados em 2016 podem usar o mesmo caderno do ano 

anterior) 

 01 pasta sanfonada com 12 divisórias, A4 (pasta de transporte, branco) - Usar a do ano anterior 

 10 envelopes plásticos grossos – tam. Ofício – com 4 furos 

 01 pasta de plástico transparente vermelha - com grampo mola - contendo 10 sacos plásticos grossos –      
tamanho ofício (sugestão: Yes ou similar) – Para Alemão 

 20 folhas de color set – tam. A4 – 180g (cores diversas)  

 20 folhas de papel sulfite 40, branco, 120g 

 01 rolo de fita crepe – 50x50 (sugestão: Scotch 3M ou similar) 

 01 pacote de papel sulfite colorido, A4, 80g – cores diversas 

 20 folhas sulfite branco, 80g 

 01 bloco papel A3 branco 140g/m2 20 folhas (sugestão: Canson ou similar) 

 01 flauta doce soprano modelo Germânica (sugestão: Yamaha ou similar) (Somente para alunos 

novos) 

Materiais que deverão constar no estojo com reposição durante o ano de acordo com a necessidade: 

 01 marca-texto amarelo – (sugestão: Faber-Castell ou similar) 

 01 tesoura sem ponta com o nome gravado – (sugestão: Mundial – ponto vermelho ou similar) 

 01 apontador pequeno – com depósito. 

 01 borracha grande – branca e macia 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores - sugestão: Faber Castell ou similar) 

 01 estojo de canetinhas 12 cores hidrográficas.(sugestão Faber Castell ou similar) 

 03 lápis grafite triangular (sugestão: Faber Castell ou similar) 

 01 caneta esferográfica verde 

 01 régua rígida de 15 cm transparente 

 01 tubo de cola bastão 20g. (sugestão: Pritt, BIC ou similar) 

 

 

V- MATERIAL DE ARTES que permanecerá em sala de aula 

Só receberemos o material completo e devidamente identificado. 
  Bitte Bitte beschriften Sie alle Materialien Ihres Kindes und geben Sie es vollständig ab. 

 

 01 unid. Caderno de desenhos – tam. A4 – 140g (sugestão: Meu 1º Canson ou similar) – 
Somente para alunos novos. Alunos matriculados em 2016 podem usar o mesmo caderno do ano 
anterior) 

 01 unid. Tela para pintura modelo caixeta 24x30 cm – 3 cm de espessura (sugestão: Artela ou similar) 

 01 unid. Avental ou camiseta velha, de mangas longas, com o nome do aluno 
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ENTREGA DE MATERIAIS 

 
- A entrega do material será feita conforme cronograma que será disponibilizado no dia da Reunião de Pais. 
 

Primeiro dia de 
aula 
30/1 – Terça- feira 

 01 agenda escolar 2018 

 01 estojo com todos os materiais solicitados 

 Língua Portuguesa 3  

 Míni Houaiss - Dicionário da Língua Portuguesa (Edição atualizada) 

 Projeto Presente – Ciências Humanas – História e Geografia (4ª edição) 

 02 cadernos brochura, universitário, com capa dura, 48 folhas, amarelo (LP), verde 
(HG/Ciências) 

 01 bloco impresso do Colégio para atividades 

31/1 – Quarta-feira 
 Tinto Blau 2  Sprachlesebuch 

 Tinto Blau 2 Arbeitsordner 

 Duden – das Grundschulwörterbuch  

 01 caderno brochura, universitário, com capa dura, 48 folhas - vermelho (Deutsch) 

 01 caderno para histórias (sugestão Tilibra meia pauta 40 folhas, formato 275mm x 
200mm, 150g)   

 1 livro científico em alemão (Sachbuch) adequado para a faixa etária sobre temas 
diversos. 

 01 pasta de plástico transparente vermelha - com grampo mola - contendo 10 
sacos plásticos grossos – tamanho ofício (sugestão: Yes ou similar) – Para alemão 

1º/2 – Quinta-feira 
 Flex und Flo 2 - Lernpaket Mathematik 

 Flex und Flo 2 - Diagnoseheft 

 02 cadernos brochura, universitário, quadriculado (0,6cm x 0,6cm) (Mathematik e 
Matemática) 

 01 pasta sanfonada com 12 divisórias, A4 (pasta de transporte, branco) - Usar a do 
ano anterior 

 01 bloco papel A3 branco 140g/m2 20 folhas (sugestão: Canson ou similar 

 01 pacote de papel sulfite colorido, A4, 80g – cores diversas 

2/2 – Sexta-feira 
 20 folhas de papel sulfite branco- tam. A4, 80g 

 20 folhas de papel sulfite 40, branco, 120g 

 10 envelopes plásticos grossos – tam. Ofício – com 4 furos 

 20 folhas de color set – tam. A4 – 180g (cores diversas)  

 01 rolo de fita crepe – 50x50 (sugestão: Scotch 3M ou similar) 

 01 flauta doce soprano modelo Germânica  

5/2 – Segunda-
feira  Livros paradidáticos 

 Material de Artes completo e devidamente identificado 

 
Reunião de Pais 

Dia 20 de fevereiro de 2018, das 18h30min às 21h 

Local: sala de aula 

Início das aulas: 30 de janeiro de 2018 

 
 

Atenciosamente 

 

 

Ingo Kangarlou 

Diretoria Alemão 


