COLEGIO SANTA MARCELINA - PIRAÍ DO SUL
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

LISTA DE MATERIAIS 2021
CURSO:

ENS. FUNDAMENTAL

SÉRIE:

1º ano

LIVROS
PARADIDÁTICO

PARADIDÁTICO

QUER BRINCAR DE PIQUE-ESCONDE?
Editora: FTD
Autores: Angiolina D. Bragança (Autor), Glair Arruda
(Ilustrador), Isabella Carpaneda (Autor)

UM SUPERAMIGO
Editora: FTD
Autora: Nair de Medeiros Barbosa

MATERIAIS
100 folhas de papel sulfite
01 pasta com elástico (fina)
01 revista velha para recorte (favor verificar se as figuras
são apropriadas para a idade)
02 colas (lavável 90 gramas)
01 caixa de tinta guache
01 pincel n° 08
01 monobloco 96
01 sacola de algodão cru 40 x 35 cm (para confecção do
presente da mamãe)
01 tela de pintura 20 x 20 (para confecção do presente do
pai)
01 caixa de giz de cera
02 caixas de massa de modelar

01 pasta c/ elástico para música.
01 pote retangular com tampa (para massa de modelar)
04 cadernos pequenos (capa dura – brochura – 48 folhas)
01 bloco criativo com 32 folhas (para uso escolar, em 8
cores, formato 325x235mm)
01 caderno de desenho grande (capa dura)
01 caderno pequeno brochura quadriculado (capa dura –
brochura – 48 folhas 7mm x 7mm)
01 Agenda do Colégio Santa Marcelina
01 estojo contendo: 5 lápis pretos, 02 borrachas
01 apontador com depósito, 01 tesoura sem ponta
01 estojo contendo: 01 caixa de lápis de cor (12 cores –
lápis grande)
01 caixa de canetas hidrográficas (ponta fina)

Obs.:
- Favor colocar nome em todos os materiais, uniformes, mochila e lancheira. (inclusive nos lápis e borrachas)
- Na hora da compra do livro conferir o índice com o número de páginas, incluindo as páginas de atividades extras,
para se certificar de que o livro está completo.

COLEGIO SANTA MARCELINA - PIRAÍ DO SUL
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

LISTA DE MATERIAIS 2021
CURSO:

SÉRIE:

ENS. FUNDAMENTAL

2º ano

LIVROS
Os Livros do 2º Ano serão adquiridos com a Editora SM no site www.smdireto.com.br . Clique no link
http://twixar.me/Qvwm e veja o passo a passo para adquirir.
O voucher para aquisição dos livros do 2º ano: 185962F17
LIVROS
PARADIDÁTICO

PARADIDÁTICO

A HISTÓRIA VERDADEIRA DO SAPO LUIZ
Autor: Luiz Ruffato
Ilustração:Talita Hoffmann
Editora: FTD- 2º edição – São Paulo -2020

AS LINHAS NO ROSTO DE NANA
Autor: Simona Ciraolo
Tradução: Alice Ruiz
Editora: FTD, 1ºedição- São Paulo-2020

MATERIAIS
01 pasta com elástico (fina)
01 apontador com depósito
01 caixa de lápis de cor
01 tesoura sem ponta
06 lápis pretos
01 caixa de giz de cera
04 cadernos peqeunos (48 folhas)
01 caderno de desenho (grande)
02 borrachas
01 régua

01 caixa de canetas hidrográficas
01 cola em bastão
01 monobloco pautado
01 bloco criativo 32 folhas 8 cores papel atóxico formato
325x 235 mm
01 agenda do Colégio Santa Marcelina
01 pacote de sulfite (100 folhas)
01 caixa de tinta guache (6 cores)

Obs.:
- Favor colocar nome em todos os materiais, uniformes, mochila e lancheira. (inclusive nos lápis e borrachas)
- Na hora da compra do livro conferir o índice com o número de páginas, incluindo as páginas de atividades extras,
para se certificar de que o livro está completo.

COLEGIO SANTA MARCELINA - PIRAÍ DO SUL
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

LISTA DE MATERIAIS 2021
CURSO:

SÉRIE:

ENS. FUNDAMENTAL

3º ano

LIVROS
Os Livros do 3º Ano serão adquiridos com a Editora SM no site www.smdireto.com.br . Clique no link
http://twixar.me/Qvwm e veja o passo a passo para adquirir.
O voucher para aquisição dos livros do 3º ano: 185963F17
PARADIDÁTICO

PARADIDÁTICO

A Operação de Lili
Autor: Rubem Alves
Editora FTD
1ª Edição - São Paulo 2016

Frida Kahlo e Seus Animalitos
Autora: Monica Brown
Editora: FTD
1ª Edição - São Paulo, 200

MATERIAIS
01 pasta com elástico
01 apontador com depósito
01 caixa de lápis de cor
01 tesoura sem ponta
05 lápis pretos
05 cadernos pequenos (48 folhas)
01 tubo de cola
01 monobloco pautado
01 caderno de desenho (grande)
02 borrachas
01 régua (30cm)

01 caixa de canetinhas hidrográficas
01 bloco criativo 32 folhas 8 cores papel atóxico
formato 325x235mm
100 folhas de papel sulfite
01 caderno de caligrafia pequeno
01 pincel nº 10
01 Caderno de pauta para música (pequeno)
01 Agenda do Colégio Santa Marcelina
01 caixa de tinta guache (12 cores)
01 tubo de cola bastão
01 camiseta branca (tamanho do pai)
01 folha de E.V.A. de gliter

Obs.:
- Favor colocar nome em todos os materiais, uniformes, mochila e lancheira. (inclusive nos lápis e borrachas)
- Na hora da compra do livro conferir o índice com o número de páginas, incluindo as páginas de atividades extras,
para se certificar de que o livro está completo.

COLEGIO SANTA MARCELINA - PIRAÍ DO SUL
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

LISTA DE MATERIAIS 2021
CURSO:

ENS. FUNDAMENTAL

SÉRIE:

4º ano

LIVROS
Os Livros do 4º Ano serão adquiridos com a Editora SM no site www.smdireto.com.br . Clique no link
http://twixar.me/Qvwm e veja o passo a passo para adquirir.
O voucher para aquisição dos livros do 4º ano: 185964F17
PARADIDÁTICO

Além da chuva
Autores: Fernando Vilela e Michel Gorski
Ilustração: Fernando Vilela
Editora: FTD

MATERIAIS
05 cadernos de linguagem (48 folhas)
01 caderno de caligrafia grande (de linhas pequenas)
02 borrachas
01 cola branca (grande)
01 tesoura sem ponta
20 folhas papel sulfite
06 lápis pretos
01 cx. tinta guache (12 cores)
01 monobloco pautado (50 folhas)
01 caixa de canetinhas hidrográficas
01 caixa de lápis de cor (12 cores)
01 pincel para tinta guache

PARADIDÁTICO

Meu pai sabe voar
Autores: Daniela Pinotti e Marcelo Maluf
Ilustração: Roberto Weigand
Editora: FTD

02 destaca texto
01 caderno de desenho (grande)
01 pasta com elástico
02 canetas azuis
01 régua (30cm)
01 bloco criativo 32 folhas 8 cores papel atóxico
formato 325x235mm
01 cola bastão (grande)
01 flauta doce com afinação (Yamaha, Kanzôô ou RMW)
01 caderno de pauta p/ música
01 folha de E.V.A. (qualquer cor)
01 cartolina branca

Obs.:
- Favor colocar nome em todos os materiais, uniformes, mochila e lancheira. (inclusive nos lápis e borrachas)
- Na hora da compra do livro conferir o índice com o número de páginas, incluindo as páginas de atividades extras,
para se certificar de que o livro está completo.

COLEGIO SANTA MARCELINA - PIRAÍ DO SUL
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

LISTA DE MATERIAIS 2021
CURSO:

ENS. FUNDAMENTAL

SÉRIE:

5º ano

LIVROS
Os Livros do 5º Ano serão adquiridos com a Editora SM no site www.smdireto.com.br . Clique no link
http://twixar.me/Qvwm e veja o passo a passo para adquirir.
O voucher para aquisição dos livros do 5º ano: 185965F17
PARADIDÁTICO

PARADIDÁTICO

Vale a pena dialogar
Autor: Fernando Carraro
Editora: FTD -1ª Edição- São Pulo 2020

Sempre amigos
Autor: Fernando Carraro
Editora: FTD - 1ª Edição - São Paulo 2012

MATERIAIS

01 tesoura sem ponta
01 cola (90 gramas)
01 transferidor
06 lápis pretos
01 caneta azul
01 destaca texto
01 caixa de canetinhas hidrográficas
01 caixa de lápis de cor (12 cores)
02 monobloco pautado (50 folhas)
01 caderno de desenho (grande)
02 borrachas

02 pastas
01 apontador
01 régua (30cm)
01 caderno de caligrafia (pequeno)
06 cadernos brochura de linguagem (48 folhas)
01 bloco criativo 32 folhas 8 cores papel atóxico
formato 325x235mm
01 Agenda do Colégio Santa Marcelina
01 flauta doce com afinação (Yamaha, Kanzôô ou RMW)
01 caderno de pauta (música)

Obs.:
- Favor colocar nome em todos os materiais, uniformes, mochila e lancheira. (inclusive nos lápis e borrachas)
- Na hora da compra do livro conferir o índice com o número de páginas, incluindo as páginas de atividades extras,
para se certificar de que o livro está completo.

