EDUCAÇÃO INFANTIL
NÍVEL I – 1 ANO
 1 lençolzinho (etiquetado)
 1 jogo de blocos (grande) para montar ou empilhar (peças apropriadas para a
idade) para os meninos.
 1 travesseiro pequeno - etiquetado
 Panelinhas (grandes) e/ou boneca para as meninas.
 4 rolos de papel toalha
 3 folhas de EVA coloridas (1 branca, 1 amarela e 1 vermelha)
 4 caixas de lenço descartável
 1 blusa usada de malha (de adulto para pintura) - etiquetada
 100 folhas de duplo ofício (60 quilos – A3 297mm x 420mm)
 4 envelopes pardos (ofício)
 1 caixa de giz de cera (Meu Primeiro Giz)
 1 caixa de massinha Super Massa Play Doh
 1 bloco Canson (A3)
 1 jogo de pincel atômico
 1 folha de papel pardo
 1 pincel para pintura nº 18
 1 revista velha
 1 livro de literatura apropriado para a idade
 1 lixa grossa
 Argila
 1 vidro de cola branca grande (90g)
 1 m de feltro marrom
Orientações:
- Nos dias 03 e 04 de fevereiro, os alunos de 1 ano deverão chegar às
13h30min e a saída será às 15h30min.
- Favor trazer o material nos dias 05 e 06.

EDUCAÇÃO INFANTIL
NÍVEL II – 2 ANOS
 1 caixa de massinha

 1 brinquedo apropriado para a

Super Massa Play Doh
 1 bola
 2 m de algodão cru
 4 cartolinas pintadas (cores
fortes)
 60 folhas de papel Canson A3
(cor branca)
 4 envelopes pardos (ofício)
 2 m de papel contact
transparente
 2 rolos de papel toalha
 100 folhas de duplo ofício (60
quilos) (A3 297 mm x 420 mm)
 1 jogo com 6 tubos de cola
colorida
 1 pacote de papel Color Set A4
 1 jogo de pincel atômico
 2 tubos de cola glitter
 1 pote de tinta Guache Acrilex
250ml (laranja)
 1 rolo pequeno de pintura
 1 lixa grossa
 1 pacote de algodão
 1 cola de silicone
 1 m de feltro amarelo

idade - sugestões: kit faz-de-conta,
panelinhas grandes, fogãozinho,
brinquedos educativos...
 4 folhas de EVA coloridas
(2 vermelhas e 2 cinzas))
 2 caixas de lenço descartável
 1 blusa de malha usada (de
adulto) para pintura - etiquetada
 2 m de TNT (1 m verde claro e 1
m verde escuro)
 2 rolos coloridos de durex
 1 vidro de cola branca grande
(90g)
 1 caixa de giz de cera (gizão)
 2 m de papel pardo
 1 pincel para pintura nº 843 18
 1 pasta fina de elástico para
dever (cor azul)
 1 livro de literatura apropriado
para a idade
 1 pacote de palito de picolé
colorido
 Argila

Orientações:
- No dia 3 de fevereiro, a saída dos alunos será às 15h30min.
- Favor trazer o material nos dias 05 e 06.

EDUCAÇÃO INFANTIL
NÍVEL III – 3 ANOS
 1 caixa de lápis de cor grosso e



















triangular (é necessário lápis grosso e
triangular)
2 rolos de papel toalha
1 caixa de giz de cera grosso
3 caixas de massinha Acrilex Soft
(12 cores)
3 cartolinas coloridas (cartolina
pintada de cores fortes)
4 envelopes pardos (ofício)
1 jogo de pincel atômico (grosso)
1 vidro de cola branca grande (90g)
1 pote de tinta Guache Acrilex – 250
ml (azul claro)
1 pincel grosso para pintar-nº 16
1 pasta de plástico fina com elástico
(verde - etiquetada
1 pasta de plástico grossa com
elástico (verde) etiquetada
1 caneca etiquetada (sem canudo)
3 folhas de EVA (1 vermelha,
1 amarela e 1 azul)
2 folhas de papel fantasia coloridas
1 revista usada
1 cola de silicone
1 caderno de desenho grande (96
folhas)
1 blusa de malha usada (de adulto)
para pintura – etiquetada

 1 bola
 50 folhas de papel Canson A3 (Cor

















branca)
2 m de feltro (1 rosa e 1 azul)
5 refis de cola quente (fino)
100 folhas de duplo ofício (60quilos)
A3 297 mm x 420 mm
2 m de papel pardo
1 boneca de pano ou panelinhas
(para as meninas)
1 carrinho ou 1 boneco (para os
meninos)
1 m de algodão cru
1 pacote de folha A4 (ofício
colorido)
1 jogo pedagógico adequado para a
idade (3 a 4 anos) (Não pode conter
peças pequenas)
1 bloco de papel Color Set A4
1 livro de literatura apropriado para a
idade
1 lixa grossa
1 pacote de argila
1 caixa de giz (para quadro negro)
1 rolinho de pintura
1 m de papel contact

Orientações:
- No dia 3 de fevereiro, a saída dos alunos será às 15h30min.
- Favor trazer o material nos dias 05 e 06.

EDUCAÇÃO INFANTIL
NÍVEL IV – 4 ANOS
 1 caderno grandes de desenho
















 1 caixa de lápis de cor grosso e

(96 folhas)
4 caixas de massinha para modelar

Acrilex Soft (com 12 cores)

2 cartolinas pintadas coloridas (Cores

fortes)
4 envelopes pardos (ofício)- não
etiquetar

2 m de papel contact transparente

2 jogos de pincel atômico grosso com 
12

2 vidros de cola branca grande (90g)

1 pasta de plástico grossa com elástico
(vermelha) - etiquetada

1 pasta de plástico fina com elástico
(vermelha) – etiquetada

1 copo de plástico etiquetado

1 tesoura sem ponta - etiquetada

4 folhas de EVA (2 brancas e 2
amarelas)
1 blusa de malha usada (de adulto) para
pintura – etiquetada
2 rolos de papel toalha
1 pacote de palito de picolé colorido
1 bloco de papel Color Set A4

triangular (deve ser grosso e triangular)
2 m de feltro (vermelho)
2 m de TNT (amarelo)
1 caneta permanente para retroprojetor
(ponta grossa cor preta)
2 lápis preto nº 2 triangular
1 borracha branca
1 pacote de Canson branco A4
1 pincel para pintura nº 12
1 pote de tinta Guache Acrilex – 250
ml (azul escuro)
1 livro de literatura apropriado para a
idade
Argila
4 refis de cola quente (fino)
50 folhas de papel ofício A3 cor branca

Orientações:
- No dia 3 de fevereiro, a saída dos alunos será às 15h30min.
- Favor trazer o material nos dias 05 e 06.

EDUCAÇÃO INFANTIL
NÍVEL V – 5 ANOS
 1 blusa de malha usada (de adulto)
 4 cartolinas brancas
para pintura - etiquetada
 2 cadernos grandes de desenho com
 1 bloco canson (A4)
arame (96 folhas)
 2 caixas de lápis de cor triangular  2 rolos de papel toalha
grosso - (é necessário lápis grosso e  2 m de TNT (1 m azul claro e 1 m















triangular)
azul escuro)
3 caixas de massinha para modelar-  4 refis de cola quente (fino)
Acrilex Soft
 1 brinquedo pedagógico(quebra4 envelopes tamanho ofício
cabeça, jogo de montar, bichinho,
jogo de encaixe)
3 m de papel contact transparente

1 folha ou 1 m de papel pardo
2 jogos de canetas hidrocor
(compactor)
 1 rolo de fita crepe fina
2 vidros de cola branca grande (90g)  1 pacote de papel Color Set
6 lápis pretos triangulares nº 2
 1 rolo de durex colorido
1 apontador (de acordo com o lápis  1 régua
preto)
 1 rolinho de pintura
 1 pote de tinta Guache Acrilex – 250
2 borrachas
ml (verde escuro)
1 pincel nº 12
 1 folha de EVA colorida(verde claro)
1 tesoura sem ponta - etiquetada
 1 livro de literatura apropriado para a
1 pasta de plástico grossa com
idade
elástico (amarela) - etiquetada
1 pasta de plástico fina com elástico  1 lixa grossa
(amarela) - etiquetada
 Argila
1 copo etiquetado
1 m de feltro verde

Orientações:
- No dia 3 de fevereiro, a saída dos alunos será às 15h30min.
- Favor trazer o material nos dias 05 e 06.

ENSINO FUNDAMENTAL
1º ANO
 01 caderno brochura grande com pauta (96 folhas) para dever de casa
 04 cadernos brochura grandes com pauta (96 folhas) para Português e
Matemática / História e Geografia / Ciências e Ensino Religioso / Inglês
 01 caderno de desenho capa dura, 60 folhas
 02 envelopes pardos ofício
 01 m de papel contact
 01 brinquedo pedagógico. Sugestão: dominó, quebra-cabeça, blocos
para montar, pequeno construtor, lig-lig, etc.
 01 bloco Canson tamanho A4 210 mm x 297 mm – 20 folhas (branco
ou creme)
 01 garrafa para água
 01 toalha de mão com nome
 01 pasta fina com elástico para o projeto “Vai e Vem”
 02 caixas de massa para modelar
 03 colas brancas (sendo uma cola bastão)
 01 folha de EVA
 01 revistinha em quadrinhos (infantil)
 03 cartolinas (branca, amarela e azul)
 1 m de TNT (azul)
 2 folhas de papel crepom
 Lápis, borracha, apontador, régua, tesoura sem ponta, lápis de cor e
caneta hidrocor. (Estes materiais são de uso diário do aluno, portanto,
não devem ser entregues à professora).
 ORIENTAÇÃO: Quanto mais simples for o material, menos o
aluno se distrai com os objetos.

Livros
 Apostila do BERNOULLI (adquirida no Colégio).
Orientações:
- No dia 03 de fevereiro, a saída dos alunos será às 15h30min.
- Solicitamos etiquetar todo o material
- O livro de Literatura será adquirido em data oportuna.

ENSINO FUNDAMENTAL
2º ANO

 02 cadernos brochura grandes (96
folhas):
* 1 para Língua Portuguesa
* 1 para Matemática

 04 cadernos brochura grandes,
com pauta (48 folhas):
* 1 para Ciências
* 1 para História e Geografia,

* 1 para Ensino Religioso
* 1 para Inglês
 01 caderno de desenho capa
dura, 60 folhas
 02 pastas finas com elástico
 01 pacote de papel collor set
 03 folhas de papel quadriculado
 1 material dourado individual
(pequeno)
 02 folhas de EVA azul

 02 colas brancas
 1 durex colorido
 03 cartolinas (azul, verde e
branca)
 Lápis, borracha, apontador,
régua (opaca), tesoura sem
ponta, lápis de cor e caneta marca
texto. (Estes materiais são de
uso diário do aluno, portanto,
não devem ser entregues à
professora).
ORIENTAÇÃO: Quanto mais
simples for o material, menos o
aluno se distrai com os objetos.

Livros
 Apostila do BERNOULLI (adquirida no Colégio).
Orientações:
- No dia 03 de fevereiro, a saída dos alunos será às 15h30min.
- Solicitamos etiquetar todo o material
- O livro de Literatura será adquirido em data oportuna.

ENSINO FUNDAMENTAL
3º ANO
 2 cadernos brochura grandes (96
folhas) para Língua Portuguesa
e Matemática
 05 cadernos brochura grandes
(48 folhas) Ciências / História /
Geografia / Ensino Religioso /
Inglês
 01 caderno de desenho capa
dura, 60 folhas
 01 pasta fina com elástico
 02 folhas de EVA amarelo ou
laranja
 01 bloco Canson tamanho A4
210 mm x 297 mm – 20 folhas
(branco ou creme)
 02 colas branca
 03 cartolinas (vermelha, laranja
e rosa)
 02 de folhas de papel de seda

 01 m de papel pardo
 01 fita adesiva transparente
(larga)
 Lápis, borracha, apontador,
régua, tesoura sem ponta, lápis
de cor e caneta marca texto.
(Estes materiais são de uso
diário do aluno, portanto, não
devem
ser
entregues
à
professora).
ORIENTAÇÃO: Quanto mais
simples for o material, menos o
aluno se distrai com os objetos.

Livros
 Apostila do BERNOULLI (adquirida no Colégio).
Orientações:
- No dia 03 de fevereiro, a saída dos alunos será às 15h30min.
- Solicitamos etiquetar todo o material
- O livro de Literatura será adquirido em data oportuna.

ENSINO FUNDAMENTAL
4º ANO

 02 cadernos brochura grandes (96
folhas) para Língua Portuguesa e
Matemática
 05 cadernos brochura grandes (48
folhas) para Ciências / História /
Geografia / Ensino Religioso/
Inglês
 01 caderno de desenho capa dura,
60 folhas

 01 pacote de papel collor set
 01 pasta fina com elástico
 01 refil de cola quente
 02 folhas de EVA verde
 01 cola branca
 02 cartolinas (vermelha e laranja)

 01 bloco de papel Canson A4
 Lápis, borracha, apontador, régua,
tesoura sem ponta, lápis de cor e
caneta marca texto. (Estes
materiais são de uso diário do
aluno, portanto, não devem ser
entregues à professora).
ORIENTAÇÃO: Quanto mais
simples for o material, menos o
aluno se distrai com os objetos.

Livros
 Apostila do BERNOULLI (adquirida no Colégio).
Orientações:
- No dia 03 de fevereiro, a saída dos alunos será às 15h30min.
- Solicitamos etiquetar todo o material
- O livro de Literatura será adquirido em data oportuna.

ENSINO FUNDAMENTAL
5º ANO

 02 cadernos grandes de 96 folhas
para Matemática e Português
 05 cadernos brochura grandes (48
folhas) para História / Geografia /
Ensino Religioso/Ciências/ Inglês
 01 caderno de desenho capa dura
60 folhas

 01 pasta com elástico
 02 colas brancas
 01 bloco Canson tamanho A4 210
mm x 297 mm – 20 folhas
(branco ou creme)
 02 folhas de EVA vermelho
 01 m de papel pardo
 01 fita transparente (larga)

 Lápis, borracha, apontador, régua,
tesoura sem ponta, lápis de cor,
corretivo, caneta marca texto e
canetas (as cores azul e preta são
essenciais). (Estes materiais são
de uso diário do aluno,
portanto, não devem ser
entregues à professora).
ORIENTAÇÃO:
Quanto mais
simples for o material, menos o
aluno se distrai com os objetos.

Livros
 Apostila do BERNOULLI (adquirida no Colégio).
Orientações:
- No dia 03 de fevereiro, a saída dos alunos será às 15h30min.
- Solicitamos etiquetar todo o material
- O livro de Literatura será adquirido em data oportuna.

6º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL
 Apostila do BERNOULLI (adquirida no Colégio).
 Inglês: Got it Second Edition Starter Student book and Workbook.
Philippa Bowem & Denis Delaney. ISBN: 978-0-19-446319-5.
(Não poderá ser livro usado)

Livros de Literatura:
1º trimestre
✓ Os cavaleiros da Távola Redonda – Howard Pyle, Ed. FTD
✓ Um trem de janelas acesas – Tereza Noronha, Ed. Atual
✓ Alice no país das maravilhas - Lewis Carroll, Ed. FTD
2º trimestre
✓ Manual de desculpas esfarrapadas – Leo Cunha, Ed. FTD
✓ O fantástico mistério de Feiurinha – Pedro Bandeira, Ed. FTD
✓ Histórias extraordinárias – Edgar Allan Poe, tradutora: Polly
Bernatene, Ed. Melhoramentos
3º trimestre
✓ Classificados poéticos – Roseana Murray, Ed. Moderna;
✓ O menino no espelho – Fernando Sabino, Ed. Record;
✓ Dom Quixote para crianças – Monteiro Lobato, Ed. Globo.
Obs.: A forma de aquisição dos livros de literatura fica a critério de
cada família. No início de cada trimestre é necessário que cada
aluno(a) tenha seus livros.

7º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL
 Apostila do BERNOULLI (adquirida no Colégio).
 Inglês: Got it Second Edition 1 Student book and Workbook.
Volume 1. Philippa Bowem & Denis Delaney.
ISBN: 978-0-19-446345-4.
(Não poderá ser livro usado)

Livros de Literatura:
1º trimestre
✓ A árvore que dava dinheiro – Domingos Pelegrini – Editora
Moderna
✓ A Ilha Perdida – Maria José Dupré
✓ Estrelas Tortas – Walcir Carrasco
2º trimestre
✓ Sherlock Holmes: Casos Extraordinários – Ed. FTD
✓ A fantástica fábrica de chocolate – Roald Dahl (Texto integral)
✓ O Juiz de Paz na roça – Martins Pena
3º trimestre
✓ Ilusões do mundo – Cecília Meireles – Ed. Global
✓ O ministério da casa verde – Moacyr Scliar
✓ Poesia em 4 tempo – Marina Colasanti

Obs.: A forma de aquisição dos livros de literatura fica a critério de
cada família. No início de cada trimestre é necessário que cada
aluno(a) tenha seus livros.

8º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL
 Apostila do BERNOULLI (adquirida no Colégio).
 Inglês: Got it Second Edition 2 Student book and Workbook.
Volume 2. Philippa Bowem & Denis Delaney.
ISBN: 978-0-19-446372-0 (Não poderá ser livro usado)

Livros de Literatura:
1º trimestre
✓ Extraordinário – R.J. Palacio
✓ Os Lusíadas – adaptação Rubem Braga e Edson Rocha Braga
✓ Meu pé de laranja lima – José Mauro Vasconcelos
2º trimestre
✓ Os miseráveis – Vitor Hugo, adaptação Walcir Carrasco
✓ O auto da compadecida – Ariano Suassuna
✓ Memórias quase póstumas de Machado de Assis, Ed. FTD
3º trimestre
✓ Poesia que transforma – Bráulio Bessa, Ed. Sextante
✓ O fantasma da ópera – Gaston Leroux - adaptação Ed. FTD
✓ O menino do pijama listrado – John Boyne (texto integral)
Obs.: A forma de aquisição dos livros de literatura fica a critério de
cada família. No início de cada trimestre é necessário que cada
aluno(a) tenha seus livros.

9º ANO
ENSINO FUNDAMENTAL
 Apostila do BERNOULLI (adquirida no Colégio).
 Inglês: Got it Second Edition 3 Student book and Workbook.
Volume 3. Philippa Bowem & Denis Delaney.
ISBN: 978-0-19-446398-0 (Não poderá ser livro usado)

Livros de Literatura:
1º trimestre
✓ O médico e o monstro – Roberto Louis Stevenson – adaptação Ligia
Cademartori
✓ O conde de Monte Cristo – Alexandre Dumas – adaptação Heloísa
Prieto
✓ A hora da estrela – Clarice Lispector
2º trimestre
✓ Aprendendo a amar e a curar – Moacyr Scliar
✓ A Megera Domada – William Shakespeare – adaptação Walcir
Carrasco
✓ Malala, a menina que queria ir para a escola – Ed. Companhia das
letras
3º trimestre
✓ Cavalo de Guerra – Michael Morpurgo (texto integral)
✓ Livro de Sonetos – Vinícius de Moraes – Ed. Companhia de bolso
✓ Contos – Machado de Assis – Editora FTD
Obs.: A forma de aquisição dos livros de literatura fica a critério de
cada família. No início de cada trimestre é necessário que cada
aluno(a) tenha seus livros.

ENSINO MÉDIO
1ª SÉRIE
 Apostila do BERNOULLI (adquirida no Colégio).
 Inglês: Challenge – Vol. Único – 3ª edition - Amos, Prescher,
Pasqualin. Ed. Richmond.

2ª SÉRIE
 Apostila do BERNOULLI (adquirida no Colégio).
 Inglês: Challenge – Vol. Único – 3ª edition - Amos, Prescher,
Pasqualin. Ed. Richmond.
 Espanhol: Diverso 2 – Libro del alumno + cuaderno de ejercicios
+ CD (MP3) - Encina Alonso/ Jaime Corpas/ Carina Gambluch, Año
2015. ISBN/EAN: 9788497788212

3ª SÉRIE
 Apostila do BERNOULLI / BH (adquirida no Colégio).
 Inglês: Challenge – Vol. Único – 3ª edition - Amos, Prescher,
Pasqualin. Ed. Richmond.
 Espanhol: Espanõl Esencial - Lívia Rádis Baptista(org.) – Volume
Único – Santillana.

