CENTRO EDUCACIONAL MARIA JOSÉ
LISTA DE LIVROS E MATERIAIS - 2018
ENSINO FUNDAMENTAL I – 2º ANO
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Reunião de Pais: 31.01.18 – das 17h às 18h
INICIO DAS AULAS: 05/02/18
Matutino: 07:30 as 11:35’h
Vespertino: 13:20 as 17:25’h
MATERIAIS DIDÁTICOS: R$ 976,50 (Parcelado em até 6 x nos cartões de crédito ou
5% para pagamento à vista)
Módulos do Sistema SAE Digital: 4 Livros Impressos* (1 por bimestre), 4 Livros Digitais
+ 240 objetos digitais, Material de apoio, 4 Blocos de fichas de atividades, Videoaulas no
portal.







Agenda eletrônica – Aplicativo Tellme
Desafio SAE Kids (provas semestrais sobre os conteúdos trabalhados de todas as
disciplinas).
Aula de Música, Teatro, Educação Física e Informática – Professores
especializados.
Educação Financeira – DSOP – com material específico
Realidade aumentada (aplicativo que possibilita aos alunos, interação mais ampla
entre o conteúdo do livro impresso e os recursos digitais).
LIVRO DIGITAL: Recurso o qual permite a visualização de animações, vídeos,
jogos e slides shows, tornando o aprendizado dinâmico e mais divertido.

LITERATURA: O Saci e a reciclagem do lixo. Autor: Samuel Murguel Branco- Editora –
Moderna – Os pais devem adquirir nas Livrarias.
DICIONÁRIO: (SUGESTÃO)
Dicionário básico
Reforma ortográfica incorporada
MATERIAL DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE NO INÍCIO DAS AULAS:
QTD
01

MATERIAL ESCOLAR
Classificador rápido

UTILIZAÇÃO
Guardar as atividades de casa e classe

MATERIAL A SER FORNECIDO PELO RESPONSÁVEL DO ALUNO:
QTD
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
12
1

MATERIAL DE USO PESSOAL
Caderno para desenho grande (espiral)
Tela para pintura 20x30
Caixa de lápis de cera
Caixa de hidrocor grande
Caixa de lápis de cor de madeira
Régua 30cm
Apontador
Borrachas
Monobloco de 100 folhas
Caneta azul
Lápis preto
Caderno (brochura Grande) capa dura 96 folhas

UTILIZAÇÃO
Atividades de pintura e escrita em geral,
Vernissage e atividades diárias.
Uso nas atividades diárias

Fazer a ponta do lápis
Apagar erros de escrita
Atividades de escrita em geral
Atividades de escrita em geral

1
1

2
3
1
1
2
2
2
1
1
1
100
1
1
1

Pasta catálogo com 100 flhs plásticas cor Azul
Tesoura sem ponta com nome do (a) aluno (a)
gravado
MATERIAL DE USO COLETIVO
Folhas de papel carmo (cores variadas)
Folhas de papel laminado (cores variadas)
Tubo de cola para isopor 90g
Tubo de cola branca 90g
Tubos de Cola Colorida
Folhas de papel duplex (cores variadas)
Durex colorido pequeno (cores variadas)
Rolo de fita adesiva larga transparente
Metro de cami vermelho
Pasta criativa cartolina colorida
Folha de Papel oficia colorido rosa
Pacote de palito de picolé
Pacote de bola de soprar na cor Amarela
Tinta guache grande na cor Preta 250ml

Portfólio
Recorte de papéis diversos
UTILIZAÇÃO
Atividades artísticas
em geral de acordo ao projeto
desenvolvido.

Atividades artísticas
em geral de acordo ao projeto
desenvolvido.

IMPORTANTE!
Todo material deverá vir forrado com plástico transparente, etiquetado com o nome do aluno
(a) e turma, deverá ser entregue na escola entre os dias 23/01 a 05.12.18 nos seguintes
horários: 8h às 11h e das 13h às 17h.
FARDAMENTO FUNDAMENTAL I:
O uniforme escolar é algo que identifica o aluno como pertencente à instituição de ensino. Por
isso, o seu uso é extremamente importante até mesmo para que a criança adquira desde cedo o
hábito de seguir uma rotina e as normas do estabelecimento ao qual está inserido.
 O fardamento é de uso obrigatório para todos os segmentos da escola.
 O fardamento para o Ensino Fundamental é composto de:
o Camiseta e bermuda de tactel padrão vendidos na escola para os meninos.
o Camiseta e short saia de tactel padrão vendidos na escola para as meninas.
o É permitido também o uso da calça de tactel padrão da escola para meninos e
meninas.
o Tênis em cores discretas: preto, marrom, branco, cinza, azul.
o Não é permitido uso de: sapatilhas, botas, sandálias, visando à segurança e
padronização da escola.
o Não é permitido também uso de adereços exagerados como: maquiagem, unhas
pintadas, assessórios chamativos.
o Não é permitido a substituição do uniforme por: minissaias, shorts jeans
apertados ou curtos, calças legue, etc.
Atenciosamente
Coordenação Pedagógica.

CENTRO EDUCACIONAL MARIA JOSÉ
LISTA DE LIVROS E MATERIAIS - 2018
ENSINO FUNDAMENTAL I – 3º ANO
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Reunião de Pais: 31.01.18 – das 17h às 18h
INICIO DAS AULAS: 05/02/18
Matutino: 07:30 as 11:35’h
Vespertino: 13:20 as 17:25’h
MATERIAIS DIDÁTICOS: R$ 976,50 (Parcelado em até 6 x nos cartões de crédito ou
5% para pagamento à vista)
Módulos do Sistema SAE Digital: 4 Livros Impressos* (1 por bimestre), 4 Livros Digitais
+ 240 objetos digitais, Material de apoio, 4 Blocos de fichas de atividades, Videoaulas no
portal.






Agenda eletrônica – Aplicativo Tellme
Desafio SAE Kids (provas semestrais sobre os conteúdos trabalhados de todas as
disciplinas).
Aula de Música, Educação Física, Teatro e Informática – Professores
especializados.
Realidade aumentada (aplicativo que possibilita aos alunos, interação mais ampla
entre o conteúdo do livro impresso e os recursos digitais).
LIVRO DIGITAL: Recurso o qual permite a visualização de animações, vídeos,
jogos e slides shows, tornando o aprendizado dinâmico e mais divertido.

LITERATURA:
Prendedor de sonhos. Autor: João Anzanello Carrascoza - Editora: Scipione – Os
responsáveis devem adquirir nas Livrarias.
DICIONÁRIO: (SUGESTÃO)
Dicionário básico
Reforma ortográfica incorporada
MATERIAL DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE NO INÍCIO DAS AULAS:
QTD
01

MATERIAL ESCOLAR
Classificador rápido

UTILIZAÇÃO
Guardar as atividades de casa e classe

MATERIAL A SER FORNECIDO PELO RESPONSÁVEL DO ALUNO:
QTD
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
12
01
2
1

MATERIAL DE USO PESSOAL
Caderno para desenho grande (espiral)
Caixa de hidrocor grande
Tela para pintura 20x30 (deixar em casa)
Caixa de lápis de cera
Caixa de lápis de cor de madeira
Régua 30cm
Apontador
Borrachas
Monobloco de 100 folhas
Caneta azul
Lápis
Pasta Catálogo
Cadernos capa dura (brochura grande) 96 folhas
Tesoura sem ponta com nome do (a) aluno (a)

UTILIZAÇÃO
Atividades de artes e escrita em geral
Vernissage
Atividades diárias

Fazer a ponta do lápis
Apagar erros de escrita
Atividades de produção de textos
Atividades de escrita em geral
Portfólio
Atividades de escrita por disciplina
Recorte de papéis diversos

3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

MATERIAL DE USO COLETIVO
Folhas de papel laminado (cores variadas)
Tubo de cola para isopor 90g
Tubo de cola branca 90g
Tubo de Cola Colorida
Folhas de papel duplex (cores variadas)
Durex colorido pequeno (cores variadas)
Metro de cami amarelo
Metro de emborrachado em qualquer cor
Pasta criativa cartolina colorida
Pacote de papel oficia colorido na cor VERDE
Rolo de fita adesiva larga transparente
Tinta guache grande na cor Marrom - 250ml
Pacote de bola de soprar na cor Rosa
Pacote de palito de picolé

UTILIZAÇÃO
Atividades artísticas
em geral

IMPORTANTE!
Todo material deverá vir forrado com plástico transparente, etiquetado com o nome do aluno
(a), turma e entregue na escola entre os dias 23/01 a 05.02.18 nos seguintes horários: 8h às
11h e das 13h às 17h.
FARDAMENTO FUNDAMENTAL I:
O uniforme escolar é algo que identifica o aluno como pertencente à instituição de ensino. Por
isso, o seu uso é extremamente importante até mesmo para que a criança adquira desde cedo o
hábito de seguir uma rotina e as normas do estabelecimento ao qual está inserido.
 O fardamento é de uso obrigatório para todos os segmentos da escola.
 O fardamento para o Ensino Fundamental é composto de:
o Camiseta e bermuda de tactel padrão vendidos na escola para os meninos.
o Camiseta e short saia de tactel padrão vendidos na escola para as meninas.
o É permitido também o uso da calça de tactel padrão da escola para meninos e
meninas.
o Tênis em cores discretas: preto, marrom, branco, cinza, azul.
o Não é permitido uso de: sapatilhas, botas, sandálias, visando à segurança e
padronização da escola.
o Não é permitido também uso de adereços exagerados como: maquiagem, unhas
pintadas, assessórios chamativos.
o Não é permitido a substituição do uniforme por: minissaias, shorts jeans
apertados ou curtos, calças legue, etc.
Atenciosamente
Coordenação Pedagógica.

CENTRO EDUCACIONAL MARIA JOSÉ
LISTA DE LIVROS E MATERIAIS - 2018
ENSINO FUNDAMENTAL I – 4º ANO
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Reunião de Pais: 31.01.18 – das 17h às 18h
INICIO DAS AULAS: 05/02/18
Matutino: 07:30h as 11:35’h
Vespertino: 13:20h as 17:25’h
MATERIAIS DIDÁTICOS: R$ 976,50 (Parcelado em até 6 x nos cartões de crédito ou
5% para pagamento à vista)
Módulos do Sistema SAE Digital: 4 Livros Impressos* (1 por bimestre), 4 Livros Digitais
+ 240 objetos digitais, Material de apoio, 4 Blocos de fichas de atividades, Videoaulas no
portal.





Desafio SAE Kids (provas semestrais sobre os conteúdos trabalhados de todas as
disciplinas).
Aula de Música, Teatro e Informática – Professores especializados.
Realidade aumentada (aplicativo que possibilita aos alunos, interação mais ampla
entre o conteúdo do livro impresso e os recursos digitais).
LIVRO DIGITAL: Recurso o qual permite a visualização de animações, vídeos,
jogos e slides shows, tornando o aprendizado dinâmico e mais divertido.

LITERATURA:
Doutora Judy Modo - Autor: Megan Macdonald - Editora: Salamandra – Os responsáveis
devem adquirir nas Livrarias.
DICIONÁRIO: (SUGESTÃO)
Dicionário básico
Reforma ortográfica incorporada
MATERIAL DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE NO INÍCIO DAS AULAS:
QTD
01

MATERIAL ESCOLAR
Classificador rápido

UTILIZAÇÃO
Guardar as atividades de casa e classe

MATERIAL A SER FORNECIDO PELO RESPONSÁVEL DO ALUNO:
QTD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MATERIAL DE USO PESSOAL
Caderno para desenho grande (espiral)
Tela para pintura 20 x 30
Caixa de lápis de cera
Caixa de hidrocor grande
Caixa de lápis de cor de madeira
Régua 30cm
Apontador
Borracha
Pasta Catálogo com 100 fls plásticas cor Azul
claro
Monobloco de 100 folhas

UTILIZAÇÃO
Atividades de artes e escrita em geral,
Vernissage e pesquisas.

Fazer a ponta do lápis
Apagar erros de escrita
Portfolio
Produção de textos

1
12
1
1
2
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Caneta azul
Lápis pretos
Caderno de 10 matérias capa dura
Tesoura sem ponta com nome do (a) aluno (a)
MATERIAL DE USO COLETIVO
Folhas de papel carmo (cores variadas)
Folhas de papel laminado (cores variadas)
Folhas de Papel Crepom (cores variadas)
Tubo de cola para isopor 90g
Tubo de cola branca 90g
Tubo de Cola Colorida
Folhas de papel duplex (cores variadas)
Rolo de fita adesiva larga transparente
Metro de cami verde
Bloco de papel criativo para corte, colagem e
montagem.
Pacote de papel oficia colorido na cor AZUL
Tinta guache grande na cor Laranja 250 ml
Pacote de bola de soprar na cor Azul
Pacote de palito de picolé

Atividades de escrita em geral
Atividades de escrita por disciplina
Recorte de papéis diversos
UTILIZAÇÃO
Atividades artísticas
em geral de acordo ao projetos
desenvolvido.

Atividades artísticas
em geral de acordo ao projetos
desenvolvido.

Atividades de Arte
Atividades de Arte
Atividades de Arte
Atividades de Arte

IMPORTANTE!
Todo material deverá vir forrado com plástico transparente, etiquetado com o nome do aluno
(a), turma e entregue na escola entre os dias 23/01 a 05/02/18nos seguintes horários: 8h às
11h e das 13h às 17h.
FARDAMENTO FUNDAMENTAL I:
O uniforme escolar é algo que identifica o aluno como pertencente à instituição de ensino. Por
isso, o seu uso é extremamente importante até mesmo para que a criança adquira desde cedo o
hábito de seguir uma rotina e as normas do estabelecimento ao qual está inserido.
 O fardamento é de uso obrigatório para todos os segmentos da escola.
 O fardamento para o Ensino Fundamental é composto de:
o Camiseta e bermuda de tactel padrão vendidos na escola para os meninos.
o Camiseta e short saia de tactel padrão vendido na escola para as meninas.
o É permitido também o uso da calça de tactel padrão da escola para meninos e
meninas.
o Tênis em cores discretas: preto, marrom, branco, cinza, azul.
o Não é permitido uso de: sapatilhas, botas, sandálias, visando à segurança e
padronização da escola.
o Não é permitido também uso de adereços exagerados como: maquiagem, unhas
pintadas, assessórios chamativos.
o Não é permitido a substituição do uniforme por: minissaias, shorts jeans
apertados ou curtos, calças legue, etc.
Atenciosamente
Coordenação Pedagógica.

CENTRO EDUCACIONAL MARIA JOSÉ
LISTA DE LIVROS E MATERIAIS - 2018
ENSINO FUNDAMENTAL I – 5º ANO
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Reunião de Pais: 31.01.18 – das 17h às 18h
INICIO DAS AULAS: 05/02/18
Matutino: 07:30h as 11:35’h
Vespertino: 13:20h as 17:25’h
MATERIAIS DIDÁTICOS: R$ 976,50 (Parcelado em até 6 x nos cartões de crédito ou
5% para pagamento à vista)
Módulos do Sistema SAE Digital: 4 Livros Impressos* (1 por bimestre), 4 Livros Digitais
+ 240 objetos digitais, Material de apoio, 4 Blocos de fichas de atividades, Videoaulas no
portal.





Desafio SAE Kids (provas semestrais sobre os conteúdos trabalhados de todas as
disciplinas).
Aula de Música, Teatro e Informática – Professores especializados.
Realidade aumentada (aplicativo que possibilita aos alunos, interação mais ampla
entre o conteúdo do livro impresso e os recursos digitais).
LIVRO DIGITAL: Recurso o qual permite a visualização de animações, vídeos,
jogos e slides shows, tornando o aprendizado dinâmico e mais divertido.

LITERATURA:
Histórias à brasileira – Vol 01- Editora: Companhia das Letras – Os responsáveis devem
adquirir nas Livrarias.
DICIONÁRIO: (SUGESTÃO)
Dicionário básico
Reforma ortográfica incorporada
MATERIAL DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE NO INÍCIO DAS AULAS:
QTD
01
QTD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1

MATERIAL ESCOLAR
Classificador rápido
MATERIAL DE USO PESSOAL
Caderno para desenho grande (espiral)
Tela para pintura (DEIXAR EM CASA)
Caixa de lápis de cera
Caixa de hidrocor grande
Caixa de lápis de cor de madeira
Régua 30cm
Apontador
Pasta Catálogo com 100 fls plásticas na cor azul
Borracha
Monobloco de 100 folhas
Caneta azul
Lápis
Caderno de 10 matérias capa dura
Tesoura sem ponta com nome do (a) aluno (a)
Régua branca 30 cm
Compasso
Transferidor
Esquadro

UTILIZAÇÃO
Guardar as atividades de casa e classe
UTILIZAÇÃO
Atividades de artes e escrita em geral,
pesquisas e Vernissage.

Fazer a ponta do lápis
Portfólio
Apagar erros de escrita
Atividades de escrita em geral
Atividades de escrita por disciplina
Recorte de papéis diversos

Atividades de Geometria

2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1

MATERIAL DE USO COLETIVO
Folhas de papel carmo (cores variadas)
Folhas de papel laminado (cores variadas)
Tubo de cola para isopor 90g
Tubo de cola branca 90g
Tubo de Cola Colorida
Folhas de cartolina (cores variadas)
Colas gliter (cores variadas)
Folhas de papel duplex (cores variadas)
Durex colorido pequeno (cor variada)
Metro de cami azul
Folhas de emborrachado (qualquer cor)
Pasta criativa cartolina colorida
Rolo de fita adesiva larga transparente
Tinta guache grande na cor Lilás - grande
Pacote de bola de soprar na cor Vermelha
Pacote de palito de picolé

UTILIZAÇÃO

Atividades artísticas
em geral

MATERIAL A SER FORNECIDO PELO RESPONSÁVEL DO ALUNO:

IMPORTANTE!
Todo material deverá vir forrado com plástico transparente, etiquetado com o nome do aluno
(a) turma e entregue na escola entre os dias nos 23/01 a 05.02.18 seguintes horários: 8h às 11h
e das 13h às 17h.
FARDAMENTO FUNDAMENTAL I:
O uniforme escolar é algo que identifica o aluno como pertencente à instituição de ensino. Por
isso, o seu uso é extremamente importante até mesmo para que a criança adquira desde cedo o
hábito de seguir uma rotina e as normas do estabelecimento ao qual está inserido.
 O fardamento é de uso obrigatório para todos os segmentos da escola.
 O fardamento para o Ensino Fundamental é composto de:
o Camiseta e bermuda de tactel padrão vendidos na escola para os meninos.
o Camiseta e short saia de tactel padrão vendido na escola para as meninas.
o É permitido também o uso da calça de tactel padrão da escola para meninos e
meninas.
o Tênis em cores discretas: preto, marrom, branco, cinza, azul.
o Não é permitido uso de: sapatilhas, botas, sandálias, visando à segurança e
padronização da escola.
o Não é permitido também uso de adereços exagerados como: maquiagem, unhas
pintadas, assessórios chamativos.
o Não é permitido a substituição do uniforme por: minissaias, shorts jeans
apertados ou curtos, calças legue, etc.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica.

