COLÉGIO PREVE JAÚ
AV RODOLPHO MAGNANI, 431 – CENTRO – JAU/SP.
CEP17. 210-100 – FONE: 14 3601-1970
www.grupopreve.com.br/jau

LISTA DE MATERIAL DE 2021– 1° ANO
01 caderno de caligrafia
03 cadernos brochura(grande) capa dura (46 folhas)
01 caderno de desenho grande
01 pasta com elástico (tamanho A4)
01 caixa de lápis de cor (12 cores) - com nome em cada unidade
01 jogo de canetinhas hidrográficas (12 cores) – com nome em cada unidade
01 caixa de giz de cera (12 cores)
01 apontador com depósito
02 lápis de escrever nº 02
02 borrachas brancas macias
01 tesoura sem ponta (nome gravado)
01 régua 30 cm
02 colas bastão de 40 g de boa qualidade
01 estojo
02 pacotes de sulfite branco A4 com 100 folhas
10 plásticos para folha A3
01 pasta canelada com alça no formato A3
01 tela de pintura (30x40cm)
01 pacote de creative paper
Trazer na escola quando solicitado
01 pincel chato nº 16
pelo professor
01 pincel chato nº 04
01 conjunto de tinta guache pequeno (6 cores)
01 pote de massinha soft (cor de sua preferência)
01 pasta com trilho (plástico)
01 cola colorida caixa (6 cores)
01 potinho de glíter
01 potinho de lantejoula
LIVRO: RETIRAR O TITULO DO LIVRO NA SECRETARIA DA ESCOLA

Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, guache, tesoura, estojo,
régua, apontador, etc do ano anterior, desde que estejam em bom estado. Os materiais
deverão ser repostos caso haja necessidade. Alguns materiais poderão ser solicitados no
decorrer do ano letivo.

- UNIFORME: Meninas e meninos: camiseta modelo da escola, bermuda azul marinho na altura
do joelho ou shorts saia modelo da escola.
- INVERNO: Meninas e meninos: Camiseta e agasalho de moletom modelo da escola ou calça
jeans azul.
TODO O MATERIAL ESCOLAR DEVE ESTAR COM O NOME DA CRIANÇA.

COLÉGIO PREVE JAÚ
AV RODOLPHO MAGNANI, 431 – CENTRO – JAU/SP.
CEP17. 210-100 – FONE: 14 3601-1970
www.grupopreve.com.br/jau

LISTA DE MATERIAL DE 2021 – 2° ANO

01 caderno de caligrafia
02 cadernos capa dura com 96 folhas (grande)
03 sacos plásticos (tamanho A3)
10 saquinhos plásticos sem furo (tamanho A4)
03 pasta de papelão com trilho e grampo (azul)
03 pasta de papelão com trilho e grampo (vermelha)
01 caixa de lápis de cor (12 cores) - com nome em cada unidade
01 jogo de canetinhas hidrográficas (12 cores) – com nome em cada unidade
01 apontador com depósito
02 lápis de escrever nº 02
02 borrachas brancas macias
01 tesoura sem ponta (nome gravado)
01 régua 30 cm
02 colas bastão de 40 g de boa qualidade
01 tubo de cola líquida (90 g)
01 estojo
02 pacotes de sulfite branco A4 com 100 folhas
01 potinho de glíter
01 pincel chato nº 16
01 pincel chato nº 04
Trazer na escola quando solicitado
01 conjunto de tinta guache 6 cores
pelo professor
01 Massinha de modelar com 6 cores
01 tela de pintura (30x40cm)

1º trimestre
Título: ABC do trava-língua
Autor: Rosinha
Akpalô

Livros – 2ºano
2º trimestre
Título: Uma história de vogais
Autor: Jussara Braga
Coleção de palavra em palavra

3º trimestre
Título: A economia de Maria
Autor: Telma Guimarães
Coleção coisas de criança

Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, guache, tesoura, estojo, régua,
apontador, etc do ano anterior, desde que estejam em bom estado. Os materiais deverão ser
repostos caso haja necessidade. Alguns materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo.

- UNIFORME: Meninas e meninos: camiseta modelo da escola, bermuda azul marinho na altura do joelho
ou shorts saia modelo da escola.
- INVERNO: Meninas e meninos: Camiseta e agasalho de moletom modelo da escola ou calça jeans azul.

TODO O MATERIAL ESCOLAR DEVE ESTAR COM O NOME DA CRIANÇA.

COLÉGIO PREVE JAÚ
AV RODOLPHO MAGNANI, 431 – CENTRO – JAU/SP.
CEP17. 210-100 – FONE: 14 3601-1970
www.grupopreve.com.br/jau

LISTA DE MATERIAL DE 2021 – 3° ANO
02 cadernos capa dura com 96 folhas (grande)
03 pastas de papelão com elástico
03 pasta de papelão com trilho e grampo (azul)
03 pasta de papelão com trilho e grampo (vermelha)
01 caixa de lápis de cor (12 cores) - com nome em cada unidade
02 lápis de escrever n° 02
02 canetas esferográficas (1 azul e 1 vermelha)
02 borrachas brancas macias
02 colas bastão de 40 g de boa qualidade
01 tubo de cola líquida (90 g)
01 tesoura sem ponta (nome gravado)
01 régua 30 cm
01 apontador com lixeira
01 estojo
01 dicionário de português
01 caneta marca texto amarela
10 saquinhos plásticos sem furo (tamanho A4)
02 pacotes de sulfite branco A4 com 100 folhas
01 Massinha de modelar com 6 cores
01 potinho de glíter
01 tela de pintura (30x40cm)
Trazer na escola quando solicitado
01 pincel chato nº 16
01 pincel chato nº 04
pelo professor
01 conjunto de tinta guache 6 cores
01 pacote de creative paper

MÚSICA
01 caderno de música com pauta

1º trimestre
Título: O melhor da festa
Autor: Nye Ribeiro
Coleção hoje tem história

01 Flauta doce germânica Yamaha
Livros – 3ºano
2º trimestre
Título: A velhinha e o porco
Autor: Rosinha
Akpalô - cultura popular

3º trimestre
Título: A grande assembleia
Autor: Therezinha Malta e
Inhandjara da Silva Yamamura
Coleção Gente, terra e vice-versa

Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, guache, tesoura, estojo, régua,
apontador, etc do ano anterior, desde que estejam em bom estado. Os materiais deverão ser
repostos caso haja necessidade. Alguns materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano
letivo.
- UNIFORME: Meninas e meninos: camiseta modelo da escola, bermuda azul marinho na altura
do joelho ou shorts saia modelo da escola.
- INVERNO: Meninas e meninos: Camiseta e agasalho de moletom modelo da escola ou calça
jeans azul.
TODO O MATERIAL ESCOLAR DEVE ESTAR COM O NOME DA CRIANÇA.

COLÉGIO PREVE JAÚ
AV RODOLPHO MAGNANI, 431 – CENTRO – JAU/SP.
CEP17. 210-100 – FONE: 14 3601-1970
www.grupopreve.com.br/jau

LISTA DE MATERIAL DE 2021 – 4° ANO
01 caderno universitário com 01 matéria de 96 folhas, sem picote (Port. Hist. e Geo.)
01 caderno universitário com 01 matéria de 48 folhas, sem picote (Matemática)
01 caixa de lápis de cor (12 cores) - com nome em cada unidade
02 lápis pretos n° 02
02 lápis 6B
02 canetas esferográficas (azul e vermelha)
02 borrachas
01 tubo de cola líquida (90 g)
02 tubos de cola bastão de boa qualidade
01 tesoura sem ponta (nome gravado)
01 régua 30 cm
01 apontador com lixeira
01 mini dicionário de português Aurélio
01 dicionário de inglês (inglês/português e português/inglês)
01 pasta fina de plástico com elástico
01 caneta marca texto amarela
01 caderno brochura pequeno 48 folhas de capa dura (para inglês)
10 plásticos com furo
1º trimestre
Título: Uma outra princesa
Autor: Telma Guimarães
Ilustrações: Jean – Claude R. Alphen
Editora do Brasil

Livros – 4ºano
2º trimestre
Título: Com a lua nos olhos
Autor: Roseana Murray
Ilustrações: Regina Reino
Editora do Brasil

MÚSICA
01 caderno de música com pauta
ARTE
02 pacotes de sulfite branco A4 com 100 folhas
01 bloco de sulfite A3 150g/m2
01 pasta canelada com alça no formato A3

3º trimestre
Título: A bruxinha Domitila e o robô
Supertudo
Autor: Edson Gabriel Garcia
Ilustrações: Nathalia Sá Cavalcante
Editora do Brasil

01 Flauta doce germânica Yamaha

01 caixa de giz de cera
01 jogo de canetinhas hidrográficas (12 cores) – com nome em cada unidade
01 pacote de papel filipinho color papel criativo – 8 cores- 45 folhas
01 conjunto de tinta guache pequeno (6 cores)
01 pincel chato nº 16
01 pincel chato nº 4
01 tela de pintura (30 X 40 cm)
05 folhas de papel vegetal

Trazer na escola quando
solicitado pelo professor

Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, guache, tesoura, estojo, régua,
apontador, etc do ano anterior, desde que estejam em bom estado. Os materiais deverão ser
repostos caso haja necessidade. Alguns materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo.
- UNIFORME: Meninas e meninos: camiseta modelo da escola, bermuda azul marinho na altura do joelho
ou shorts saia modelo da escola.
- INVERNO: Meninas e meninos: Camiseta e agasalho de moletom modelo da escola ou calça jeans azul.
TODO O MATERIAL ESCOLAR DEVE ESTAR COM O NOME DA CRIANÇA.

COLÉGIO PREVE JAÚ
AV RODOLPHO MAGNANI, 431 – CENTRO – JAU/SP.
CEP17. 210-100 – FONE: 14 3601-1970
www.grupopreve.com.br/jau
LISTA DE MATERIAL DE 2021 – 5° ANO
01 caderno universitário com 01 matéria de 96 folhas, sem picote (Port. Hist. e Geo.)
01 caderno universitário com 01 matéria de 48 folhas, sem picote (Matemática)
01 caixa de lápis de cor (12 cores) - com nome em cada unidade
02 lápis pretos n° 02
02 lápis 6B
02 canetas esferográficas (azul e vermelha)
02 borrachas
01 tubo de cola líquida (90 g)
02 tubos de cola bastão de boa qualidade
01 tesoura sem ponta (nome gravado)
01 régua 30 cm
01 apontador com lixeira
01 mini dicionário de português Aurélio
01 dicionário de inglês (inglês/português e português/inglês)
01 pasta fina de plástico com elástico
01 caneta marca texto amarela
01 caderno brochura pequeno 48 folhas de capa dura (para inglês)
10 plásticos com furo
1º trimestre
Título: Com a ponta dos dedos e os
olhos do coração
Autora: Leila Rentrola Iannone
Ilustrações: Natália Gregolin
Editora do Brasil

MÚSICA
01 caderno de música com pauta

Livros – 5ºano
2º trimestre
Título: Reinações de Narizinho
Autor: Monteiro Lobato
Ilustrações: Raquel Matsushita
Adaptação: Silvana Salerno e
Fernando Nuno
Editora do Brasil

3º trimestre
Título: Formas e cores da África
Autoras: Mércia Maria Leitão e
Neide Duarte
Ilustrações: Simone Matias
Editora do Brasil

01 Flauta doce germânica Yamaha

ARTE
02 pacotes de sulfite branco A4 com 100 folhas
01 bloco de sulfite A3 150g/m2
01 pasta canelada com alça no formato A3
01 caixa de giz de cera
01 jogo de canetinhas hidrográficas (12 cores) – com nome em cada unidade
01 conjunto de tinta guache pequeno (6 cores)
01 pincel chato nº 16
01 pincel chato nº 4
Trazer na escola quando
01 tela de pintura (30 X 40 cm)
solicitado pelo professor
05 folhas de papel vegetal
01 pacote de papel filipinho color papel criativo – 8 cores- 45 folhas
Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, guache, tesoura, estojo, régua,
apontador, etc do ano anterior, desde que estejam em bom estado. Os materiais deverão ser
repostos caso haja necessidade. Alguns materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo.
- UNIFORME: Meninas e meninos: camiseta modelo da escola, bermuda azul marinho na altura do joelho
ou shorts saia modelo da escola.
- INVERNO: Meninas e meninos: Camiseta e agasalho de moletom modelo da escola ou calça jeans azul.
TODO O MATERIAL ESCOLAR DEVE ESTAR COMO O NOME DA CRIANÇA

COLÉGIO PREVE JAÚ
AV RODOLPHO MAGNANI, 431 – CENTRO – JAU/SP.
CEP17. 210-100 – FONE: 14 3601-1970
www.grupopreve.com.br/jau
LISTA DE MATERIAL DE 2021– 6° ANO
OBS.: O material deverá estar disponível na primeira semana de aula de acordo com o horário e
todos os itens deverão estar com o nome dos alunos.
01 lápis n°02 ou lapiseira
01 borracha macia
01 régua 30 cm transparente / 02 canetas grifa texto
02 canetas esferográficas (azul e vermelha)
02 partes p/ Ciências
01 caderno de 08 matérias
02 partes p/ Inglês
01 caderno de 48 folhas para Matemática
02 partes p/ Geografia
01 caderno de 96 folhas para Português
02 partes p/ História
01 jogo de esquadros
01 transferidor simples
Trazer na escola quando solicitado pelo professor
01 compasso
01 dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros Português – Inglês/Inglês – Português ou
Minidicionário – Português – Inglês/Inglês – Português Silveira Bueno – Editora FTD
01 atlas geográfico Espaço mundial – Editora moderna ou 01 Geoatlas – Editora Ática
01 mini dicionário Aurélio
01 pasta com elástico (português)
10 folhas de papel vegetal (geografia)
Trazer na escola quando solicitado pelo professor
OBS.: Os materiais abaixo são da disciplina de Arte e poderão ser adquiridos de uma só vez (no
início do ano) ou à medida que forem solicitados pela professora (também poderá ser material do
ano anterior).
01 pasta de plástico formato A3
Trazer na escola quando solicitado pelo professor
01 bloco de papel canson A3
01 régua 40 cm transparente
01 lápis 6B
01 caixa de lápis de cor com 12 cores
01 tubo de cola tenaz pequeno
01 tubo de cola bastão
01 tesoura
02 cartolinas (branca)
01 tela 30x40 cm
Trazer na escola quando solicitado pelo professor
01 conjunto de tinta guache 6 cores
01 pincel chato nº 20
02 pacotes de sulfite com 100 folhas
Livros – 6ºano
2º trimestre
Título: Que tem boca vai ao Timor! –
Título: Os doze trabalhos de Hércules Uma aventura pelo mundo de Língua
Autor: Luiz Galdino
Portuguesa
Ilustração: Rogério Borges
Autor: Beto Junqueyra
Ilustrações: Rogério Borges
Editora FTD
Editora do Brasil
•. No 6° ano não aconselhamos o uso de fichário
1º trimestre

3º trimestre
Título: Desafios de Cordel
Autor: César Obeid
Ilustrações: Fernando Vilela
Editora FTD

Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, guache, tesoura, estojo, régua, apontador, etc do
ano anterior, desde que estejam em bom estado. Os materiais deverão ser repostos caso haja necessidade.
Alguns materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo.
UNIFORME: Meninas e meninos: camiseta modelo da escola, bermuda da escola ou azul na altura do joelho ou shorts
saia modelo da escola. INVERNO: Meninas e meninos: Camiseta e agasalho de moletom modelo da escola ou calça
jeans azul.

TODO O MATERIAL ESCOLAR DEVE ESTAR COMO O NOME DA CRIANÇA

COLÉGIO PREVE JAÚ
AV RODOLPHO MAGNANI, 431 – CENTRO – JAU/SP.
CEP17. 210-100 – FONE: 14 3601-1970
www.grupopreve.com.br/jau
LISTA DE MATERIAL DE 2021 – 7° ANO
OBS.: O material deverá estar disponível na primeira semana de aula de acordo com o horário e
todos os itens deverão estar com o nome dos alunos.
01 lápis n°02 ou lapiseira
01 borracha macia
01 régua 30 cm transparente
01 caneta 04 cores
02 canetas grifa texto
02 partes p/ Ciências
01 caderno de 08 matérias
02 partes p/ Inglês
01 caderno de 48 folhas para Matemática
02 partes p/ Geografia
01 caderno de 96 folhas para Português
02 partes p/ História
01 jogo de esquadros
Trazer na escola quando solicitado pelo professor
01 transferidor simples
01 compasso
01 dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros Português – Inglês/Inglês – Português ou
Minidicionário – Português – Inglês/Inglês – Português Silveira Bueno – Editora FTD
01 atlas geográfico Espaço mundial – Editora moderna ou 01 Geoatlas – Editora Ática
01 dicionário (nova ortografia)
01 pasta vermelha com elástico (português)
Trazer na escola quando solicitado pelo professor
15 folhas de papel vegetal (geografia)
OBS.: Os materiais abaixo são da disciplina de Arte e poderão ser adquiridos de uma só vez (no
início do ano) ou à medida que forem solicitados pela professora (também poderá ser material do
ano anterior).
01 pasta de plástico formato A3
Trazer na escola quando solicitado pelo professor
01 bloco de papel canson A3
01 régua 40 cm transparente
01 lápis 6B
01 tubo de cola tenaz pequeno
01 tubo de cola bastão / 01 tesoura
01 caixa de lápis de cor com 12 cores
02 cartolinas (branca)
01 conjunto de tinta guache 6 cores
Trazer na escola quando solicitado pelo professor
01 tela 30 x 40cm
01 pincel chato nº 20
02 pacotes de sulfite com 100 folhas
1º trimestre
Título: Ninguém me entende nessa
casa!
Autor: Leo Cunha
Ilustração: Rogério Soud
Editora FTD

Livros – 7ºano
2º trimestre
Título: Direitos universais das crianças
e dos jovens
Autor: Flávio de Souza
Ilustração: Rimon Guimarães
Editora FTD

3º trimestre
Título: 10 inventores que mudaram o
mundo
Autor: Clive Gifford
Tradução: Ricardo Peres
Ilustração: David Cousens
Editora FTD

Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, guache, tesoura, estojo, régua, apontador, etc do
ano anterior, desde que estejam em bom estado. Os materiais deverão ser repostos caso haja necessidade.
Alguns materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo.
UNIFORME: Meninas e meninos: camiseta modelo da escola, bermuda da escola ou azul na altura do joelho ou shorts
saia modelo da escola. INVERNO: Meninas e meninos: Camiseta e agasalho de moletom modelo da escola ou calça
jeans azul.

TODO O MATERIAL ESCOLAR DEVE ESTAR COMO O NOME DA CRIANÇA

COLÉGIO PREVE JAÚ
AV RODOLPHO MAGNANI, 431 – CENTRO – JAU/SP.
CEP17. 210-100 – FONE: 14 3601-1970
www.grupopreve.com.br/jau
LISTA DE MATERIAL DE 2021 – 8° ANO
OBS.: O material deverá estar disponível na primeira semana de aula de acordo com o horário e todos os itens deverão estar com o nome
dos alunos.

01 lápis n°02 ou lapiseira
01 borracha macia
01 régua 30 cm transparente
01 caneta 04 cores

02 partes p/ Ciências
02 canetas grifa texto
02 partes p/ Inglês
01 caderno de 10 matérias
02 partes p/ Geografia
01 caderno de 48 folhas para Matemática
02 partes p/ História
01 caderno de 96 folhas para Português
02 partes p/ Prática Científica
01 jogo de esquadros
01 transferidor simples
Trazer na escola quando solicitado pelo professor
01 compasso
01 dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros Português – Inglês/Inglês – Português ou
Minidicionário – Português – Inglês/Inglês – Português Silveira Bueno – Editora FTD
01 atlas geográfico Espaço mundial – Editora moderna ou 01 Geoatlas – Editora Ática
01 dicionário (nova ortografia)
01 pasta verde com elástico (português)
Trazer na escola quando solicitado pelo professor
15 folhas de papel vegetal (geografia)
OBS.: Os materiais abaixo são da disciplina de Arte e poderão ser adquiridos de uma só vez (no
início do ano) ou à medida que forem solicitados pela professora (também poderá ser material do
ano anterior).
01 pasta de plástico formato A3
Trazer na escola quando solicitado pelo professor
01 bloco de papel canson A3
01 régua 40 cm transparente
01 lápis 6B
01 caixa de lápis de cor com 12 cores
01 tubo de cola tenaz pequeno
01 tubo de cola bastão
01 tesoura
01 revista para recortes
02 cartolinas (branca)
Trazer na escola quando solicitado pelo professor
01 tela 30 x 40cm
01 conjunto de tinta guache 6 cores
01 pincel chato nº 20
02 pacotes de sulfite com 100 folhas
1º trimestre
Título: A menina que conheceu Mario
de Andrade
Autor: Artur Azevedo
Ilustração: Alexandre Camanho
Editora FTD

Livros – 8ºano
2º trimestre
Título: O poeta que fingia
Autor: Álvaro Cardoso Gomes
Ilustração: Alexandre Camanho
Editora FTD

3º trimestre
Título: Espelho através de Alice
Autor: Flavio de Souza
Ilustração: Galvão
Editora FTD

Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, guache, tesoura, estojo, régua, apontador, etc do ano anterior,
desde que estejam em bom estado. Os materiais deverão ser repostos caso haja necessidade. Alguns materiais poderão ser
solicitados no decorrer do ano letivo.
UNIFORME: Meninas e meninos: camiseta modelo da escola, bermuda da escola ou azul na altura do joelho ou shorts saia modelo da
escola. INVERNO: Meninas e meninos: Camiseta e agasalho de moletom modelo da escola ou calça jeans azul.

TODO O MATERIAL ESCOLAR DEVE ESTAR COMO O NOME DA CRIANÇA

COLÉGIO PREVE JAÚ
AV RODOLPHO MAGNANI, 431 – CENTRO – JAU/SP.
CEP17. 210-100 – FONE: 14 3601-1970
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LISTA DE MATERIAL DE 2021 – 9° ANO
OBS.: O material deverá estar disponível na primeira semana de aula de acordo com o horário e todos os itens deverão estar com o nome
dos alunos.

01 lápis n°02 ou lapiseira
01 borracha macia
02 pacotes de sulfite com 100 folhas
01 régua 30 cm transparente
01 caneta 04 cores
02 partes p/ Ciências
02 canetas grifa texto
02 partes p/ Inglês
01 caderno de 10 matérias
02 partes p/ Geografia
01 caderno de 120 folhas para Matemática
02 partes p/ História
01 caderno de 96 folhas para Português
02 partes p/ Prática Científica
01 jogo de esquadros
01 transferidor simples
01 compasso
01 dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros Português – Inglês/Inglês – Português ou
Minidicionário – Português – Inglês/Inglês – Português Silveira Bueno – Editora FTD
01 atlas geográfico Espaço mundial – Editora moderna ou 01 Geoatlas – Editora Ática
01 dicionário (nova ortografia)
01 pasta preta com elástico (português)
Trazer na escola quando solicitado pelo professor
15 folhas de papel vegetal (geografia)
OBS.: Os materiais abaixo são da disciplina de Arte e poderão ser adquiridos de uma só vez (no início do
ano) ou à medida que forem solicitados pela professora (também poderá ser material do ano anterior).

01 pasta de plástico formato A3
Trazer na escola quando solicitado pelo professor
01 bloco de papel canson A3
01 Conjunto de tinta guache 6 cores
01 régua 40 cm transparente
02 lápis 6B
01 caixa de lápis de cor com 12 cores
01 tubo de cola tenaz pequeno
01 tubo de cola bastão / 01 tesoura
01 revista para recortes
Trazer na escola quando solicitado pelo professor
02 cartolinas (brancas)
01 tela 30 x 40cm
01 pincel chato nº 20
1º trimestre
Título: Poe em preto e branco
Autor: Edgar Allan Poe
Adaptação e ilustrações: Xavier Besse
Tradução: Luiz Antonio Aguiar
Editora FTD

Livros – 9ºano
2º trimestre
Título: Crimes e castigos
Autor: Severino Rodrigues, Regina
Drummond, Flávia Côrtes, Luís Eduardo
Matta, Shirley Souza, Luís Dill, Rosana
Rios
Ilustração: Augusto Zambonato
Editora do Brasil

3º trimestre
Título: A Megera Domada
Autor: William Shakespeare
Ilustração: Angelo Abu
Adaptação: Fernando Nuno
Editora do Brasil

Lembramos que é possível aproveitar as canetas, giz de cera, guache, tesoura, estojo, régua, apontador, etc do ano anterior,
desde que estejam em bom estado. Os materiais deverão ser repostos caso haja necessidade. Alguns materiais poderão ser
solicitados no decorrer do ano letivo.
UNIFORME: Meninas e meninos: camiseta modelo da escola, bermuda da escola ou azul na altura do joelho ou shorts saia modelo da
escola. INVERNO: Meninas e meninos: Camiseta e agasalho de moletom modelo da escola ou calça jeans azul.

TODO O MATERIAL ESCOLAR DEVE ESTAR COMO O NOME DA CRIANÇA

