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LISTA DE MATERIAL 2022 

 
Senhores Pais 

Conscientes da necessidade de preservação do meio ambiente, sugerimos o reaproveitamento 
de materiais da série anterior, principalmente cadernos, pastas, lápis de cor, canetas e livros em 
bom estado. 

O material escolar, para o ano de  2022, estará à venda na papelaria Livro Fácil, a partir de 11 de 
dezembro. Entretanto, fica a critério das famílias o local de aquisição do material, desde que 
observadas as especificações indicadas. 

Solicitamos atenção às seguintes orientações: 

 livros e cadernos deverão estar devidamente identificados (nome completo, ano e sala do 
aluno) e encapados com plástico transparente;  

 no primeiro dia de aula, será necessário trazer apenas um caderno e o estojo. 

 

Segue a relação discriminada dos itens: 

 
I – PARADIDÁTICOS:  

Disc Título do livro Autor Editora Mês 

LP Eles eram muitos cavalos  
ISBN: 9788535923216    

Luiz Ruffato  Cia das Letras fevereiro/ 
março 

LP 
Torto arado  
ISBN: 9786580309313 

Itamar Vieira 
Junior 

Todavia abril/ 
maio 

LP Essa gente 
ISBN: 9788535932959 

Chico 
Buarque 

Cia das Letras junho/ 
agosto 

 
 

II - FUNCIONAMENTO DA PAPELARIA LIVRO FÁCIL: 
 

• Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. 
• Feirão (para agilizar o atendimento): no Salão de Ginástica Artística, de 11 a 18/12/21 
• Plantão aos sábados: 11/12, 18/12, 22/1 e 29/1 das 9h às 14h. 
• A Papelaria Livro Fácil estará fechada no período de 19/12/2021 a 2/1/2021, reabrindo em 

3/1/2021. 
 

 

Observações: 
 

Atualizado em 10.12.2021 às 09h00 



 

1) Recomendamos a reutilização de materiais em bom estado, visando a economia e a sustentabilidade 
ambiental. 

2) O bom senso recomenda evitarem-se cadernos universitários muito grandes, em virtude do peso e 
volume do material a ser transportado pelo aluno. 

3) Demais materiais necessários para aula, que não constem na lista, serão indicados pelo professor da 
respectiva matéria durante as duas primeiras semanas de aula. 

4) É necessário que o aluno disponha, em casa, para consulta e estudo: 
•  de um bom dicionário das línguas estudadas: Português, Alemão, Inglês e Espanhol. À medida que 
os estudos avançam, as edições simplificadas tornam-se insuficientes. 
•  de uma Gramática completa da Língua Portuguesa. 
•  de um  Atlas Geográfico atualizado  

5) Os autores dos dicionários são citados em caráter de recomendação e não de obrigatoriedade. 
 

Lembramos aos senhores pais que, caso optem pela compra do material fora do Colégio, 
atentem às especificações completas de cada item constante da lista. 

 

Atenciosamente 

 
Thomas Duque Mand 
Diretor Alemão 


	Senhores Pais

