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Materiais a serem entregues para a professora 
Quantidade Material 

150 Folhas de desenho A4 (gramatura 120) 
30 Folhas de desenho A3 (gramatura 120) 
50 Folhas de ofício coloridas 
02 Kits papel Color Set, dupla face A4, colorido 
01 Caixa de Material Dourado individual de 62 peças de madeira (centena, dezena 

e unidade). Caixa de madeira 
01 Pasta catálogo com 10 plásticos 
02 Folhas de E.V.A (cores primárias ou secundárias) 
02 Tintas PVA (cores primárias ou secundárias) 
01 Tinta de tecido 

 
Material de arte – deixar em casa e trazer apenas quando solicitado 

01 Conjunto de tinta guache com 6 cores 
01 Pincel (médio) 
01  Copo plástico duro 
01  Toalha de mão pequena 

 
Materiais de uso diário – devem permanecer no estojo e/ou na mochila e serem repostos 
quando acabarem 

01 Tubos de cola líquida 
03 Tubos de cola em bastão 
01 Tesoura (ponta redonda) 
01 Jogo de canetas hidrocor 
01 Caixa de lápis de cor 
01 Caixa de giz de cera (grosso) 
01 Apontador (com reservatório) 
02 Borrachas brancas comuns 
03 Lápis  
01 Caneta permanente preta de ponta fina  
02 Cadernos grandes de capa dura (96 folhas, espiral e sem ter folhas picotadas) 
02 Potes de massa de modelar com tampa 
01 Régua de 15cm 

 
Livro de literatura infantil 

01 O título será informado na primeira reunião com a professora.  
 

Observações: 
● Nossa agenda passa a ser virtual, através do Aplicativo IsCool 
● Todo material deve estar com o nome do aluno. 
● O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula. 
● O uso adequado dos cadernos será explicado pela professora em reunião. 
● Os livros didáticos serão utilizados a partir do dia 14/02/2023. 
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Português 

Linguagens 
8ª ed. 2021 

Editora Atual 
(SOMOS) 

 

Ligamundo 
Matemática 

Editora Saraiva 
(SOMOS) 

 

Ligamundo  
História 

Editora Saraiva 
(SOMOS) 

 

 
Ligamundo Geografia 

Editora Saraiva 
(SOMOS) 

 

 
Marcha Criança 

Ciências 
Editora Scipione 

(SOMOS) 
 

 
Hello 
Inglês 

6ª ed. 2022 
Editora Ática 
(SOMOS) 

 

 
Crescer com Alegria 

e Fé - 2 
Ensino Religioso 

Editora FTD 

 

 

Livros didáticos – organização para vendas 
 

Venda presencial: 13.12 a 15.12 
 
Vendas online: 
 

SOMOS: www.domquixote-rs.com.br. Cupom de acesso: SJpelotas2023 

FTD: compre.ftd.com.br     Código da escola: 16638 
 


