
LISTA DE MATERIAIS 
COLÉGIO METODISTA GRANBERY – 2013 

 
 

MATERNAL I - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

QUANT. MATERIAL – USO COLETIVO 
05 Vidros de cola colorida 
01 Pacote de EVA 
01 Folha de EVA (Grande) 
01 Brinquedo pedagógico de Madeira – faixa etária 1 a 2 anos 
01 Brinquedo de encaixe grande 
03 Folhas de papel colorset 
03 Pacotes de colheres descartáveis (pequena) 

01 Caixa grande de gizão de cera (12 cores) 
01 Caixa de massa de modelar de amido com 12 cores 
01 Esponja comum de uma face para pintura 
02 Cola branca (tubo) 
02 Dupla face 
03 Folhas de papel pardo 
03 Cartolina branca 
01 Tinta guache (amarelo) 

QUANT. MATERIAL – USO INDIVIDUAL 
01 Pasta polionda verde com alça 
01 Caderno pequeno – capa dura – 96 folhas 
01 Bola comum (tamanho futebol) 
03 Caixas de lenços umedecidos para higiene da criança 
01 Copo com tampa (com nome) 
01 Pincel tamanho médio nº 18 
01 Toalha personalizada para lanche 
01 Avental para pintura 

LIVROS 
1
 

Livro de Literatura Infantil adequado para faixa etária 
PARADIDÁTICOS 
Será pedido, no decorrer do ano letivo, outro livro de literatura indicado pela professora (Livro adotado 
na Feira do Livro). 

 
Observações: 
 
• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório. 
• Todo o material individual e coletivo deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e turma. 
• Os cadernos e livros deverão estar encapados com plástico xadrez verde. 
• Não substituir os materiais por outros. 
• Os materiais de uso individual deverão ser entregues no dia 15/02/2013 para a professora. Os 
materiais de uso coletivo deverão ser entregues, após o segundo dia de aula, num prazo 
máximo de até uma semana. 
• Os materiais de uso individual deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem 
acabando. 
 
 
 
 
 
 



MATERNAL II - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

QUANT. MATERIAL – USO COLETIVO 
01 Rolo de durex comum 
03 Pacote de folhas EVA 
04 Rolos de durex colorido (amarelo, azul, vermelho e verde) 
06 Lixas d’água (2 pretas, 2 marrons, 2 vermelhas) 
02 Vidro de brilho cola (dourado ou prata) 
150 Folhas de ofício duplo 
100 Folhas de papel ofício A4 colorido 
04 Folhas de papel pardo 
01 Esponja comum de uma face para pintura 
02 Jogos de canudo flexível grosso (40 unidades) 
02 Pacotes de Kit Card (comum) 
02 Pacotes de palito de picolé (colorido) 
02 Pacotes de forminha de margarida 
03 Vidros de glitter (cores variadas) 
06 Envelopes papel pardo 38 cm x 45 cm 
02 Pacotes de colheres descartáveis (sobremesa) 
01 Caixa de Gizão cera (12 cores) 
01 Jogo de pincel atômico (12 cores) 
01 Caixa de lápis de cor gigante Jumbo (12 cores) 
02 Caixa de massa de amido para modelar (12 cores) 
03 Rolos de fita crepe 
04 Tubos de cola colorida (vermelho, azul, amarelo, verde) 
02 Folhas de cartolina branca 
01 Pote grande de tinta guache (azul) 
03 Tubos de cola branca 

QUANT. MATERIAL – USO INDIVIDUAL 
01 Pasta polionda verde com alça 
01 Caderno pequeno – capa dura – 96 folhas 
01 Bola comum (tamanho futebol) 
01 Pincel ref. 805 – nº 18 ou nº 16 
01 Brinquedo pedagógico de Madeira – faixa etária 1 a 2 anos 
02 Caixas de lenços umedecidos para higiene da criança 
01 Copo com tampa 
01 Toalha personalizada para lanche 

LIVROS 
01 Livro de Literatura Infantil adequado para faixa etária 

PARADIDÁTICOS 
Será pedido, no decorrer do ano letivo, outro livro de literatura indicado pela professora (Livro adotado 
na Feira do Livro). 

 
Observações: 
 
• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório. 
• Todo o material individual e coletivo deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e turma. 
• Os cadernos e livros deverão estar encapados com plástico xadrez verde. 
• Não substituir os materiais por outros. 
• Os materiais de uso individual deverão ser entregues no dia 15/02/2013 para a professora. Os 
materiais de uso coletivo deverão ser entregues, após o segundo dia de aula, num prazo máximo de 
até uma semana. 
• Os materiais de uso individual deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem 
acabando. 
 



MATERNAL III - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

QUANT. MATERIAL – USO COLETIVO 
02 Pacotes de EVA colorido 

100 Folhas de papel ofício duplo 
02 Pacotes de Imaginative Papel ou Real Set Paper 
06 Lixas d’água (2 pretas, 2 marrons, 2 vermelhas) 
01 Brinquedo usado 
01 Vidro de anilina doce 
02 Pacotes de palitos de picolé (01 comum e 01 colorido) 
01 Pacote de forminha margarida 
01 Esponja comum de uma face para pintura 
05 Envelopes papel pardo 38 cm x 45 cm 
01 Caixa de lápis de cor com 6 unidades (gigante estampado) 
01 Caixa grande de gizão de cera (12 cores) 
01 Jogo de pincel atômico (12 cores) 
05 Caixas de massa de amido para modelar (6 unidades) 
02 Caixas de lenços umedecidos para higiene da criança 
03 Folhas de colorset (vermelha, amarela e azul) 
05  Colas coloridas 
01 Fita dupla face 
01 Fita crepe 
02 Vidros de cola branca 
03 Folhas de papel crepom (amarelo, azul e vermelho) 
01 Rolo de durex colorido 
01 Vidro de guache de 250ml (vermelho) 

QUANT. MATERIAL – USO INDIVIDUAL 
01 Pasta polionda verde com alça 
01 Caderno pequeno – capa dura – 90 folhas 
01 Caderno Brochurão grande sem pauta (50 folhas) 
01 Bola comum (tamanho futebol) 
01 Pincel grosso trincha 
01 Brinquedo pedagógico (sugestão: brinquedos de encaixe de plástico) 
01 Copo ou caneca de alumínio 

 
LIVROS 

       01 Livro de Literatura Infantil adequado para faixa etária 
PARADIDÁTICOS 

Será pedido, no decorrer do ano letivo, outro livro de literatura indicado pela professora (Livro adotado 
na Feira do Livro). 

 
 
Observações: 
 
• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório. 
• Todo o material individual e coletivo deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e turma. 
• Os cadernos e livros deverão estar encapados com plástico xadrez verde. 
• Não substituir os materiais por outros. 
• Os materiais de uso individual deverão ser entregues no dia 14/02/2013 para a professora. Os 
materiais de uso coletivo deverão ser entregues, após o segundo dia de aula, num prazo máximo 
de até uma semana. 
• Os materiais de uso individual deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem 
acabando



 
1º PERÍODO - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

QUANT. MATERIAL – USO COLETIVO 
400 Folhas de papel sulfite A4 – branco 
100 Folhas de papel A4 - colorido 
01 Papel crepom (cor viva) 
02 Tubos de cola branca 
01 Papel camurça (folha) 
01 Folhas colorset colorida 
01 Pacote de Paper Cil 
02 Pacotes de EVA 
01 Folha de EVA (Grande) 
02 Lixas d’água 
02 Rolos de durex colorido 
01 Rolo de fita crepe 
05 Tubos de cola colorida 
01 Rolo de fita dupla face 
01 Pacote de palito de picolé colorido 
01 Revista usada (com figuras) 
01 Caixa grande de gizão de cera (12 cores) 
02 Caixas de massa de Amido para modelar (6 unidades) 
05 Envelopes papel pardo 31 cm x 41 cm 
04 Saco plástico tamanho de ofício 
02 Jogos de hidrocor grossa (12 cores) 
02 Caixas de lápis de cor gigante 
01 Vidro de tinta guache de 250ml (branco ou rosa) 

QUANT. MATERIAL – USO INDIVIDUAL 
01 Caderno pequeno capa dura – 95 folhas 
02 Cadernos brochurão sem pauta 
01 Pasta polionda amarela com alça 
02 Lápis preto nª 2 
01 Borracha branca pequena 
01 Estojo contendo: 1 caixa de lápis de cor (12 cores) 
01 Tesoura pequena sem ponta 
01 Copo ou caneca de plástico 
01 Brinquedo pedagógico (exceto EVA.) 

LIVROS 
01 Livro de Literatura Infantil adequado para faixa etária 
01 Kit Mind Lab (MenteInovadora) 1º Período - Venda no site da Educa www.espacoeduca.com.br 

 
 

PARADIDÁTICOS 
Será pedido, no decorrer do ano letivo, outro livro de literatura indicado pela professora (Livro adotado na 

    
Observações: 
 
• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório. 
• Todo o material individual e coletivo deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e turma. 
• Os cadernos e livros deverão estar encapados com plástico xadrez amarelo. 
• Não substituir os materiais por outros. 
• Os materiais de uso individual deverão ser entregues no dia 08/02/2013 para a professora. Os materiais 
de uso coletivo deverão ser entregues, após o segundo dia de aula, num prazo máximo de até uma 
semana. 
• Os materiais de uso individual deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem acabando. 
• O Kit Mind Lab deverá ser adquirido através do site www.espacoeduca.com.br e deverá ser retirado no 
setor de Relações Institucionais do Instituto Metodista Granbery, a partir do dia 28/01/13. 
 



 
 
2º PERÍODO - EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
QUANT. MATERIAL – USO COLETIVO 

400 Folhas de papel sulfite A4 – branco 
01 Revista em quadrinho 

02 Canetas para tecido 
02 Papel celofone variado 
02 Papel cartão 
02 Folhas colorset colorida 
01 Pacote de Paper Cil - monolúcido 
01 Pacote Extra Paper Cil 
02 Pacote de EVA 
03 Lixas d’água 
01 Rolo de fita metaloide 
02 Revista usada (com figuras) 
01 Metro de brim cru 
01 Folha de papel pardo 
02 Caixas de massa de Amido para modelar (12 unidades) 
04 Envelopes papel pardo 31 cm x 41 cm 
01 Jogos de hidrocor grossa (12 cores) 
01 Caixa de hidrocor color fino (12 cores) 
01 Caixa de cola colorida 
03 Tubos de cola branca 
01 Vidro de tinta guache (preto ou laranja) 

QUANT. MATERIAL – USO INDIVIDUAL 
01 Caderno pequeno capa dura – 95 folhas 
03 Cadernos brochurão sem pauta 
01 Pasta polionda vermelha com alça 
03 Lápis preto nª 2 
01 Borracha branca pequena 
01 Apontador 
01 Estojo grande 
01 Tesoura pequena sem ponta 
01 Brinquedo pedagógico (faixa etária 5/6 anos) 
01 Caixa de lápis de cor (12 cores) 
01 Flauta doce Yamaha soprano germânica (branca) 

LIVROS 
01 Livro de Literatura Infantil adequado para faixa etária 
01 Faces Student’s Book 2  - Jeanne Perret – Ed. Macmillan 
01 Kit Mind Lab (MenteInovadora) 2º Período - Venda no site da Educa 

 

 

PARADIDÁTICOS 
Será pedido, no decorrer do ano letivo, outro livro de literatura indicado pela profª. (Livro adotado na Feira do Livro) 
 
Observações: 
• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório. 
• Todo o material individual e coletivo deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e turma. 
• Os cadernos e livros deverão estar encapados com plástico xadrez vermelho. 
• Não substituir os materiais por outros. 
• Os materiais de uso individual deverão ser entregues no dia 07/02/2013 para a professora. Os materiais de 
uso coletivo deverão ser entregues, após o segundo dia de aula, num prazo máximo de até uma semana. 
• Os materiais de uso individual deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem acabando. 
• A cada bimestre será solicitado material específico para o desenvolvimento dos projetos. 
• O Kit Mind Lab deverá ser adquirido através do site www.espacoeduca.com.br e deverá ser retirado no setor 
de Relações Institucionais do Instituto Metodista Granbery, a partir do dia 28/01/13. 

http://www.espacoeduca.com.br/


 
1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Quant. Material – uso coletivo 

500 Folhas de papel sulfite A4 75g/m2 (branco) 
01 Pacote de EVA tamanho ofício colorido 

Quant. Material – uso individual 
01 Caixa de lápis de cor 
01 Tesoura com ponta arredondada 
01 Borracha branca (grande) 
01 Apontador 
03 Lápis preto 
01 Estojo para guardar o material individual 
01 Régua de 15 cm 
03 Cadernos brochurão (grande) de 60 folhas com pauta, margem e capa semidura – Matemática, 

Deveres e História/Geografia /Ciências 
01 Caderno brochurão (grande) de 96 folhas com pauta, margem e capa semidura – Português  
01 Caderno brochurão (grande) de 48 folhas com pauta, margem e capa semidura – Ens. Religioso 
01 Caixa de giz de cera grande 
01 Caixa de caneta hidrocor 
01 Jogo de material dourado individual de madeira 
04 Revistas em quadrinhos 
04 Tubos cola branca 90g 
01 Pasta com aba de elástico (papelão / fina / qualquer cor ) 

 

Livros 

Matemática  Projeto Ápis 1º ano – Autor: Luís Roberto Dante – Editora Ática 

Inglês  Pinball 1 - Autores: Julie Kniveton, Angela Llanas e Bette Roselli -  Editora: 
Macmillan 

01 Kit Mind Lab (MenteInovadora) 1º ANO - Venda no site da Educa. www.espacoeduca.com.br 
Paradidáticos 

Os livros de literatura serão pedidos no decorrer do ano letivo e serão indicados pela professora. 

 

Observações: 

• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório. 
• Todo o material individual e coletivo deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e turma. 
• Os cadernos e livros deverão estar encapados com plástico transparente e etiquetados na capa 

com o nome do aluno e turma. 
• Não substituir os materiais por outros com medidas diferentes. 
• Os materiais de uso individual e os livros didáticos deverão ser entregues no primeiro dia de aula 

para a professora. Os materiais de uso coletivo deverão ser entregues após o segundo dia de aula, 
num prazo máximo de até uma semana. 

• Os materiais de uso individual deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem 
acabando. 

• Não será permitido o uso de caderno espiral e nem de dez matérias. 
• O Kit Mind Lab deverá ser adquirido através do site  www.espacoeduca.com.br e deverá ser 

retirado no setor de Relações Institucionais do Instituto Metodista Granbery, a partir do dia 
28/01/13. 

 
 
 
 

http://www.espacoeduca.com.br/
http://www.espacoeduca.com.br/


 
2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Quant. Material – uso coletivo 
500 Folhas de papel sulfite A4 75g/m2 (branco) 
01 Pacote de EVA tamanho ofício colorido 
04 Envelopes pardos – tamanho ofício 
01 Tinta guache (250ml)  
01 Pacote de papel desenho – Canson (297X420mm) 
01 Jogo pedagógico adequado para a faixa etária 

Quant. Material – uso individual 
01 Caixa de lápis de cor 
01 Tesoura com ponta arredondada 
01 Borracha branca (grande) 
01 Apontador 
03 Lápis preto 
01 Caixa de canetinha hidrocor 
01 Toalha de mão com nome (pequena) 
01 Pincel para pintura nº 08 (cerda firme) 
01 Régua de 30 cm 
03 Cadernos brochurão (grande) de 96 folhas com margem e capa semidura – Português, 

Matemática, História/ Geografia. 
02 Cadernos brochurão (grande) de 60 folhas com margem e capa semidura – Produção de Texto e 

Ciências 
01 Cadernos brochurão (grande) de 48 folhas com pauta, margem e capa semidura – Ens. Religioso 
02 Tubos de cola branca 90g 
01 Caixa de giz de cera grande 
01 Jogo de material dourado individual de madeira 
01 Saquinho com sucatas (lã, botões, tecidos, lantejoulas, etc) 
02 Revistas em quadrinhos 
01 Revista para recorte 
01 Caixa de massinha (12 unidades)  

Livros 
Português  Português - Linguagens 2º ano – Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar 

Magalhães – Editora: Atual 
Matemática  Projeto Ápis 2º ano – Autor: Luís Roberto Dante – Editora Ática 
História Projeto Buriti História 2º ano – Editora Moderna 
Geografia Projeto Buriti Geografia – 2º ano – Editora Moderna 
Inglês  Pinball 2 - Autores: Julie Kniveton, Angela Llanas e Bette Roselli - Editora: Macmillan 
Minidicionário Dedilhado (revisado segundo acordo ortográfico) 

Indicações: Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva 
Mini Aurélio – Editora Positivo ou Silveira Bueno – Editora FTD  

01 Kit Mind Lab (MenteInovadora)  2º ANO - Venda no site da Educa. www.espacoeduca.com.br 
Paradidáticos 

Os livros de literatura serão pedidos no decorrer do ano letivo e serão indicados pela professora. 
 
Observações: 
• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório. 
• Todo o material individual e coletivo deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e turma. 
• Os cadernos e livros deverão estar encapados com plástico transparente e etiquetados na capa com o nome 
do aluno e turma. 
• Não substituir os materiais por outros com medidas diferentes. 
• Os materiais de uso individual e os livros didáticos deverão ser entregues no primeiro dia de aula para a 
professora. Os materiais de uso coletivo deverão ser entregues após o segundo dia de aula, num prazo máximo 
de até uma semana. 
• Os materiais de uso individual deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem acabando. 
• Não será permitido o uso de caderno espiral e nem de dez matérias. 
• O Kit Mind Lab deverá ser adquirido através do site www.espacoeduca.com.br e deverá ser retirado 
no setor de Relações Institucionais do Instituto Metodista Granbery, a partir do dia 28/01/13. 

http://www.espacoeduca.com.br/


 
3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Quant. Material – uso coletivo 
500 Folhas de papel sulfite A4 75g/m2 (branco) 
01 Pacote de papel desenho – Canson (297X420mm)  

Quant. Material – uso individual 
01 Caixa de lápis de cor aquarelável 
02 Tubos de cola branca 90g 
01 Tesoura com ponta arredondada 
02 Lápis preto 
01 Borracha branca (grande) 
01 Régua de 30 cm 
01 Apontador 
01 Caixa de caneta hidrocor 
02 Cadernos brochurão (grande) de 96 folhas com margem e capa semidura – Português e Matemática 
02 Cadernos brochurão (grande) de 60 folhas com margem  e capa semidura – História/Geografia e 

Ciências  
01 Cadernos brochurão (grande) de 48 folhas com pauta, margem e capa semidura – Ens. Religioso 
01 Bloco de folhas para fichário de 60 folhas (200mm X 275mm - pautada) a serem usadas nas 

produções de texto 
01 Caixa de giz de cera 
100 Palitos de Picolé 
01 Pasta com aba de elástico (plástico ou papelão - fina) 
01 Jogo de material dourado individual de madeira 
02 Revistas em quadrinhos 
01 Revista para recorte 

 
Observações: 
 
• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório. 
• Todo o material individual e coletivo deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e turma. 
• Os cadernos e livros deverão estar encapados com plástico transparente e etiquetados na capa com o nome 
do aluno e turma. 
• Não substituir os materiais por outros com medidas diferentes. 
• Os materiais de uso individual e os livros didáticos deverão ser entregues no primeiro dia de aula para a 
professora. Os materiais de uso coletivo deverão ser entregues após o segundo dia de aula, num prazo máximo 
de até uma semana. 
• Os materiais de uso individual deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem acabando. 
• Não será permitido o uso de caderno espiral e nem de dez matérias. 
• O Kit Mind Lab deverá ser adquirido através do site www.espacoeduca.com.br e deverá ser retirado 
no setor de Relações Institucionais do Instituto Metodista Granbery, a partir do dia 28/01/13. 

Livros 
Português  Português - Linguagens 3º ano – Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar 

Magalhães – Editora: Atual 
Matemática  Projeto Ápis 3º ano – Autor: Luís Roberto Dante – Editora Ática 
Ciências Projeto Buriti Ciências 3º ano – Editora Moderna 
História Projeto Buriti História 3º ano – Editora Moderna 
Geografia Projeto Buriti Geografia – 3º ano – Editora Moderna 
Inglês  Pinball 3  - Autores: Julie Kniveton, Angela Llanas e Bette Roselli -  Editora: Macmillan 
Minidicionário Dedilhado (revisado segundo acordo ortográfico) 

Indicações: Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva 
Mini Aurélio – Editora Positivo ou Silveira Bueno – Editora FTD  

01 Kit Mind Lab (MenteInovadora) 3º Ano - Venda no site da Educa. www.espacoeduca.com.br 
Paradidáticos 

Os livros de literatura serão pedidos no decorrer do ano letivo e serão indicados pela professora. 

http://www.espacoeduca.com.br/


 
4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Quant. Material – uso coletivo 

500 Folhas de papel sulfite A4 75g/m2 (branco) 
Quant. Material – uso individual 

01 Caixa de lápis de cor aquarelável 
01 Tesoura com ponta arredondada 
01 Borracha branca (grande) 
01 Apontador 
04 Lápis preto 
01 Caixa de caneta hidrocor 
01 Pincel para pintura nº 10 ou 12 (cerda firme) 
01 Régua geométrica (com nome) 
01 Régua de 30 cm 
02 Tubos de cola branca 90g 
05 Cadernos brochurão (grande) de 96 folhas com margem e capa semidura – Português, 

Matemática, História/Geografia, Produção de Texto e Ciências. 
01 Caderno brochurão (grande) de 60 folhas com margem, pautados e capa semidura – Inglês 
01 Caderno brochurão (grande) de 48 folhas com pauta, margem e capa semidura – Ens. Religioso 

1 metro Tecido cru  
01 Tela para pintura (20 x 20 cm) 

 
Observações: 
 
• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório. 
• Todo o material individual e coletivo deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e turma. 
• Os cadernos e livros deverão estar encapados com plástico transparente e etiquetados na capa com o 
nome do aluno e turma. 
• Não substituir os materiais por outros com medidas diferentes. 
• Os materiais de uso individual e os livros didáticos deverão ser entregues no primeiro dia de aula para a 
professora. Os materiais de uso coletivo deverão ser entregues após o segundo dia de aula, num prazo 
máximo de até uma semana. 
• Os materiais de uso individual deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem acabando. 
• Não será permitido o uso de caderno espiral e nem de dez matérias. 
• O Kit Mind Lab deverá ser adquirido através do site www.espacoeduca.com.br e deverá ser 
retirado no setor de Relações Institucionais do Instituto Metodista Granbery, a partir do dia 
28/01/13. 
 
 

Livros 

Português  Português - Linguagens 4º ano – Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar 
Magalhães – Editora: Atual 

Matemática  Projeto Ápis 4º ano – Autor: Luís Roberto Dante – Editora Ática 

Ciências Projeto Buriti Ciências 4º ano – Editora Moderna 

História Projeto Buriti História 4º ano – Editora Moderna 

Geografia Projeto Buriti Geografia – 4º ano – Editora Moderna 

Inglês  Pinball 4  - Autores: Julie Kniveton, Angela Llanas e Bette Roselli -  Editora: Macmillan 

Minidicionário Dedilhado (revisado segundo acordo ortográfico) 
Indicações: Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva 
Mini Aurélio – Editora Positivo ou Silveira Bueno – Editora FTD  

01 Kit Mind Lab (MenteInovadora) 4º ANO - Venda no site da Educa. www.espacoeduca.com.br 
Paradidáticos 

Os livros de literatura serão pedidos no decorrer do ano letivo e serão indicados pela professora. 

http://www.espacoeduca.com.br/


 
5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Quant. Material – uso coletivo 

500 Folhas de papel sulfite A4 75g/m2 (branco) 
Quant. Material – uso individual 

03 Canetas esferográficas (preta,vermelha e azul) 
01 Revista em quadrinhos 
01 Caixa de lápis de cor aquarelável 
01 Tesoura com ponta arredondada 
01 Borracha branca (grande) 
01 Apontador 
04 Lápis preto 
01 Caixa de caneta hidrocor 
02 Tubos de cola branca 90g 
01 Pincel para pintura nº 14 ou nº 18 (cerda firme) 
01 Transferidor (com nome) 
01 Régua geométrica (com nome) 
01 Régua de 20 cm 

1 metro Tecido cru  
01 Tela para pintura (20 X 20 cm) 
05 Cadernos brochurão (grande) de 96 folhas com margem e capa semidura – Português, 

Matemática, História/Geografia, Produção de Texto e Ciências. 
01 Caderno brochurão (grande) de 60 folhas com margem, pautados e capa semidura – Inglês 
01 Caderno brochurão (grande) de 48 folhas com pauta, margem e capa semidura – Ens. 

Religioso 
01 Revista para recorte 

Livros 
Português  Português - Linguagens 5º ano – Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar 

Magalhães – Editora: Atual 
Matemática  Projeto Ápis 5º ano – Autor: Luís Roberto Dante – Editora Ática 
Ciências Projeto Buriti Ciências 5º ano – Editora Moderna 
História Projeto Buriti História 5º ano – Editora Moderna 
Geografia Projeto Buriti Geografia – 5º ano – Editora Moderna 
Inglês  Pinball 5  - Autores: Julie Kniveton, Angela Llanas e Bette Roselli -  Editora: Macmillan 
Minidicionário Dedilhado (revisado segundo acordo ortográfico) 

Indicações: Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva 
Mini Aurélio – Editora Positivo ou Silveira Bueno – Editora FTD  

Kit Mind Lab (MenteInovadora)  5º ANO - Venda no site da Educa. www.espacoeduca.com.br 
Paradidáticos 

Os livros de literatura serão pedidos no decorrer do ano letivo e serão indicados pela professora. 
 
Observações: 
• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório. 
• Todo o material individual e coletivo deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e turma. 
• Os cadernos e livros deverão estar encapados com plástico transparente e etiquetados na capa com o 

nome do aluno e turma. 
• Não substituir os materiais por outros com medidas diferentes. 
• Os materiais de uso individual e os livros didáticos deverão ser entregues no primeiro dia de aula para 

a professora. Os materiais de uso coletivo deverão ser entregues após o segundo dia de aula, num 
prazo máximo de até uma semana. 

• Os materiais de uso individual deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem 
acabando. 

• Não será permitido o uso de caderno espiral e nem de dez matérias. 
• O Kit Mind Lab deverá ser adquirido através do site  www.espacoeduca.com.br e deverá ser 

retirado no setor de Relações Institucionais do Instituto Metodista Granbery, a partir do dia 
28/01/13. 

 

http://www.espacoeduca.com.br/
http://www.espacoeduca.com.br/


 
6º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Quant. MATERIAL – USO INDIVIDUAL 

1 Bloco de papel Canson Branco A4 ou A3 (240gr) 
1 Borracha branca 
1  Tesoura sem ponta 
1 Cola branca ou bastão  
1 Régua 30 cm transparente 
8 Cadernos pautados individuais (Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês, 

       1 Kit Mind Lab (MenteInovadora) 6º ANO - Venda no site da Educa. www.espacoeduca.com.br 
1 Fone de ouvido para uso no laboratório de informática 
1 Caderno pequeno pautado 
1 Lápis 2B e borracha branca 
1 Pasta tamanho ofício (com plásticos, tipo colecionador ou de elástico) 
1 Cola branca ou bastão 
1 Tesoura sem ponta 
1 Caixa de lápis de cor aquarelável (12 cores) 
1 Caixa de canetinha hidrocor (12 cores) 
1 Caixa de giz de cera (12 cores) 

Quant. MATERIAL – SERÁ SOLICITADO AO LONGO DO ANO LETIVO 
1 Bloco de papel Canson A4 (240 gr) 
1 Pacote de folhas coloridas (Filipinho Color/Color set/Creative Paper) 
1 Pincel quadrado nº18 
1 Pincel quadrado nº12 
1 Pincel quadrado nº6 
1 Pincel quadrado nº2 
- Tinta guache (conjunto com as cores VERMELHO, AZUL, AMARELO, PRETO e BRANCO – 37ml cada) 
2 Caneta marcadora para tecido (qualquer cor) 
2 Tubo de tinta relevo para tecido (qualquer cor - 35g cada)  

1 Kg Argila 
½ m Tecido algodão cru 

- Placa de MDF ou Eucatex (15x15cm) 
Quant. MATERIAL – USO COLETIVO 

500 Folhas de papel A4 - branco 
100 Folhas de papel A4 colorido (Amarelo) 

LIVROS 
 

 
 Coleção PARA VIVER JUNTOS – 6º Ano - Editora SM. 

  
Matemática Coleção PARA VIVER JUNTOS – 6º Ano - Editora SM. 

 
 

Projeto Araribá – Volume 6 – 6º Ano - Ensino Fundamental - Ed. Moderna 

                
   

Ciências Projeto Araribá – Volume 6 – 6º Ano - Ensino Fundamental – Ed. Moderna  
História Projeto Araribá – Volume 6 – 6º Ano - Ensino Fundamental – Ed. Moderna 

 

 

 

Choice for teens 1 (6º Ano) - Editora: Richmond 

         
          
  

Observações: 
• Não será permitido o uso de fichário. 
• A cada bimestre será adotado um livro de literatura ou paradidático. 
• O material do aluno deverá ser identificado com nome completo e turma, de modo evitar extravio. 
• O material de uso coletivo deverá ser entregue na Coordenação do segmento dentro de uma sacola e identificado 
com o nome do aluno e turma. 
• Não é permitido o uso de corretivo. 
• Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico transparente e etiquetados com o nome do aluno e 
turma. 
• O material de uso individual e os livros didáticos deverão estar disponíveis no primeiro dia de aula. Os materiais de 
uso coletivo deverão ser entregues após o segundo dia de aula, num prazo máximo de uma semana. 
• O uniforme escolar é de uso diário e obrigatório. 
• O Kit Mind Lab deverá ser adquirido através do site www.espacoeduca.com.br e deverá ser retirado no 
setor de Relações Institucionais do Instituto Metodista Granbery, a partir do dia 28/01/13. 



 
7º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Quant. MATERIAL – USO INDIVIDUAL 

1 Bloco de papel Canson Branco A4 ou A3 (240gr) 
1 Borracha branca 
1  Tesoura sem ponta 
1 Cola branca ou bastão  
1 Régua 30cm transparente 
8 Cadernos pautados individuais (Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês, Ensino 

Religioso e Produção de Texto)  
1 Kit Mind Lab (MenteInovadora) 7º ANO - Venda no site da Educa. www.espacoeduca.com.br 
1 Fone de ouvido para uso no laboratório de informática 
1 Caderno pequeno pautado 
1 Lápis 2B e borracha branca 
1 Pasta tamanho ofício (com plásticos, tipo colecionador ou de elástico) 
1 Cola branca ou bastão 
1 Tesoura sem ponta 
1 Caixa de lápis de cor aquarelável (12 cores) 
1 Caixa de canetinha hidrocor (12 cores) 
1 Caixa de giz de cera (12 cores) 

Quant. MATERIAL – SERÁ SOLICITADO AO LONGO DO ANO LETIVO 
1 Bloco de papel Canson A4 (240 gr) 
1 Pacote de folhas coloridas (Filipinho Color/Color set/Creative Paper) 
1 Pincel quadrado nº18 
1 Pincel quadrado nº12 
1 Pincel quadrado nº6 
1 Pincel quadrado nº2 
- Tinta guache (conjunto com as cores VERMELHO, AZUL, AMARELO, PRETO e BRANCO – 37ml cada) 
2 Caneta marcadora para tecido (qualquer cor) 
2 Tubo de tinta relevo para tecido (qualquer cor - 35g cada)  

1 Kg Argila 
½ m Tecido algodão cru 

- Placa de MDF ou Eucatex (15x15cm) 
Quant. MATERIAL – USO COLETIVO 

500 Folhas de papel A4 - branco 
100 Folhas de papel A4 colorido (Azul) 

LIVROS 
Português Coleção PARA VIVER JUNTOS – 7º Ano - Editora SM. 1 Minidicionário 

Matemática Coleção PARA VIVER JUNTOS – 7º Ano - Editora SM. 
 

Geografia 
Projeto Araribá – Volume 7 – 7º Ano - Ensino Fundamental –  Ed. Moderna 
Geoatlas (o mesmo adotado na 5ª série/6º Ano) -  Autora: Maria Helena Simielle 
Editora Ática – Ed. Atualizada (Será usado até na 8ª série/9º Ano) 

Ciências Projeto Araribá – Volume 7 – 7º Ano - Ensino Fundamental - Editora Moderna 
História Projeto Araribá – Volume 7 – 7º Ano - Ensino Fundamental - Editora Moderna 

 
Inglês 

Choice for teens 2 (7º Ano) - Editora: Richmond 
1 Dicionário de Inglês (português-inglês/ inglês português) – Sugestões: OXFORD DICIONÁRIO 
ESCOLAR c/s CD, LONGMAN DICIONÁRIO ESCOLAR, LANDAMARK da Ed. RICHMOND.  

 
Observações: 
• Não será permitido o uso de fichário. 
• A cada bimestre será adotado um livro de literatura ou paradidático. 
• O material do aluno deverá ser identificado com nome completo e turma, de modo evitar extravio. 
• O material de uso coletivo deverá ser entregue na Coordenação do segmento dentro de uma sacola e identificado 
com o nome do aluno e turma. 
• Não é permitido o uso de corretivo. 
• Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico transparente e etiquetados com o nome do aluno e turma. 
• O material de uso individual e os livros didáticos deverão estar disponíveis no primeiro dia de aula. Os materiais de 
uso coletivo deverão ser entregues após o segundo dia de aula, num prazo máximo de uma semana. 
• O uniforme escolar é de uso diário e obrigatório. 
• O Kit Mind Lab deverá ser adquirido através do site www.espacoeduca.com.br e deverá ser retirado no setor 
de Relações Institucionais do Instituto Metodista Granbery, a partir do dia 28/01/13. 

http://www.espacoeduca.com.br/


 
8º ANO / 7ª SÉRIE – ENSINO FUNDAMENTAL 
 
QUANT. MATERIAL – USO COLETIVO 

500 Folhas de papel A4 - branco 
100 Folhas de papel A4 colorido (verde) 

QUANT. MATERIAL – USO INDIVIDUAL 
1 Bloco de papel Canson Branco A4 ou A3 (240gr) 
1 Borracha branca 
1  Tesoura sem ponta 
1 Cola branca ou bastão  
1 Régua 30cm transparente 
1 Pote de tinta branca para tecido  
1 Pote de tinta preta para tecido 
2 Tubo de tinta relevo para tecido (qualquer cor - 35g cada) 
1 Pincel quadrado nº12 
8 Cadernos pautados individuais (Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês, 

Ensino Religioso e Produção de Texto)  
1 Kit Mind Lab (MenteInovadora) 8º ANO - Venda no site da Educa. www.espacoeduca.com.br 
1 Fone de ouvido para uso no laboratório de informática 

LIVROS 
Português 

 
Coleção PARA VIVER JUNTOS – 8º Ano - Editora SM. 
1 Minidicionário 

Matemática Coleção PARA VIVER JUNTOS – 8º Ano - Editora SM. 
 

Geografia 
Projeto Araribá – Volume 8 – 8º Ano - Ensino Fundamental - Ed. Moderna 
Geoatlas - Autora: Maria Helena Simielle - Editora Ática – Ed. Atualizada (Será usado até 
na 8ª série/9º Ano) 

Ciências Projeto Araribá – Volume 8 – 8º Ano - Ensino Fundamental - Editora Moderna 
História Projeto Araribá – Volume 8 – 8º Ano - Ensino Fundamental - Editora Moderna 

 
 

Inglês 

Choice for teens 3 (8º Ano) - Editora: Richmond 
1 Dicionário de Inglês (português-inglês/ inglês português) – Sugestões: OXFORD 

DICIONÁRIO ESCOLAR c/s CD, LONGMAN DICIONÁRIO ESCOLAR, LANDAMARK da 
Ed. RICHMOND. 

 
 
Observações: 
 

• Não será permitido o uso de fichário. 
• A cada bimestre será adotado um livro de literatura ou paradidático. 
• O material do aluno deverá ser identificado com nome completo e turma, de modo evitar extravio. 
• O material de uso coletivo deverá ser entregue na Coordenação do segmento dentro de uma 

sacola e identificado com o nome do aluno e turma. 
• Não é permitido o uso de corretivo. 
• Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico transparente e etiquetados com o nome 

do aluno e turma. 
• O material de uso individual e os livros didáticos deverão estar disponíveis no primeiro dia de aula. 

Os materiais de uso coletivo deverão ser entregues após o segundo dia de aula, num prazo 
máximo de uma semana. 

• O uniforme escolar é de uso diário e obrigatório. 
• O Kit Mind Lab deverá ser adquirido através do site  www.espacoeduca.com.br e deverá ser 

retirado no setor de Relações Institucionais do Instituto Metodista Granbery, a partir do dia 
28/01/13. 

 
 
 
 
 
 

http://www.espacoeduca.com.br/
http://www.espacoeduca.com.br/


 
9º ANO / 8ª SÉRIE – ENSINO FUNDAMENTAL 
 
QUANT. MATERIAL – USO COLETIVO 

500 Folhas de papel sulfite A4 75g/m2 (branco) 
QUANT. MATERIAL – USO INDIVIDUAL 

01 Jaleco branco (para aulas de laboratório)  
01 Fone de ouvido para aulas de laboratório de informática 
01 Kit Mind Lab  (MenteInovadora) 9º ANO - Venda no site da Educa. www.espacoeduca.com.br 

LIVROS 
Português Coleção Para Viver Juntos – 9º ano – Editora SM – 2ª edição -2011 

01 Mini Dicionário 
Matemática Coleção Para Viver Juntos – 9º ano – Editora SM -– 2ª edição -2011 

Geografia 
Projeto Araribá – Volume 9 – 9º ano – Ensino Fundamental 9 anos 
Editora Moderna – 3ª edição 
Geoatlas – Maria Helena Simielle – Ed. Ática – Edição Atualizada 

Ciências Ciências – Física e Química – Carlos Barros e Wilson Paulino  - 9º ano – Ensino 
Fundamental  - Editora Ática – 60ª edição - 2011 

História Projeto Araribá – Volume 9 – 9º ano – Ensino Fundamental 9 anos 
Editora Moderna – Edição Reformulada – 3ª edição 

Inglês 
Choice For Teens 4 (9º ano) – Editora Richmond 
Mini Dicionário de Inglês (Português-Inglês / Inglês-Português) 
Sugestões: Oxford Dicionário Escolar c/s CD; Longman Dicionário Escolar; 
Landamark da Editora Richimond 

 
 
Observações: 
 

• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório. 
• Todo o material individual e coletivo deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e turma. 
• O material de uso coletivo deverá ser entregue no primeiro dia de aula.  
• O Kit Mind Lab deverá ser adquirido através do site  www.espacoeduca.com.br e deverá ser 

retirado no setor de Relações Institucionais do Instituto Metodista Granbery, a partir do dia 
28/01/13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.espacoeduca.com.br/
http://www.espacoeduca.com.br/


 
1º ANO – ENSINO MÉDIO 
 
QUANT. MATERIAL – USO COLETIVO 

500 Folhas de papel sulfite A4 75g/m2 (branco) 
QUANT. MATERIAL – USO INDIVIDUAL 

01 Jaleco branco (para aulas de laboratório)  
01 Fone de ouvido para aulas de laboratório de informática 

LIVROS 

Português  

e 

Literatura 

Produção de Texto: interlocução e gêneros (acordo ortográfico) – Maria Luíza M. Abaurre, 
Maria Bernadete M. Abaurre – SP – Editora Moderna – edição 2010. 

Interpretação de Textos Construindo Competências e Habilidades em Leitura - William 
Roberto Cereja, Thereza Cochar Magalhães e Ciley Cleto - Editora Atual –2ª edição – 2012. 

Literatura: tempos, leitores e leituras – MODERNA PLUS - Volume Único - Maria Luíza M. 
Abaurre, Marcela Pontara – 2ª edição – SP – Editora Moderna - 2010 

Matemática Matemática – Manoel Paiva - MODERNA PLUS – Volume I 

Editora Moderna 

Geografia Geografia Geral e do Brasil – Espaço geográfico e Globalização – Editora Scipione – João 
Carlos Moreira - Eustáquio de Sene. Volume Único -  4ª edição – 2011. 

Física Os Fundamentos da Física – Volume I – Editora Moderna – Ramalho, Nicolau e Toledo - 9ª 
edição – 2008. 

Química Química na Abordagem do Cotidiano – Volume Único - Tito / Canto –  Editora  Moderna - 3ª 
edição – 2007. 

Biologia Biologia Hoje – Volume I – Editora Ática – Sérgio Linhares e Fernando Gewandsznajder – 12ª 
edição - 2010 

História Conecte - História - Volume I, de Ronaldo Vainfas, Sheila de Castro Faria, Jorge Ferreira e 
Georgina dos Santos. Ed. Saraiva – 1ª edição - 2011. 

Inglês Upgrade I – Volume I – Editora Richmond – Gisele Aga – 1ª edição - 2012 
Sociologia Conecte – Sociologia para o Ensino Médio – Nelson Dacio Tomazi – Editora Saraiva – 1ª 

Edição – 2011. 
Filosofia Conecte – Filosofar – Gilberto Cotrim e Mirna Fernandes – Editora Saraiva – 1ª Edição – 2011. 
 

Observações: 

• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório. 
• Todo o material individual e coletivo deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e turma. 
• O material de uso coletivo deverá ser entregue no primeiro dia de aula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2º ANO – ENSINO MÉDIO 

QUANT. MATERIAL – USO COLETIVO 
500 Folhas de papel sulfite A4 75g/m2 (branco) 

QUANT. MATERIAL – USO INDIVIDUAL 
01 Jaleco branco (para aulas de laboratório)  
01 Fone de ouvido para aulas de laboratório de informática 

LIVROS 

Português e 

Literatura 

Português: linguagens – Volume Único – William Roberto Cereja e Thereza Cochar 
Magalhães – Editora Atual - 3ª edição – 2009. 

Interpretação de Textos Construindo Competências e Habilidades em Leitura - 
William Roberto Cereja, Thereza Cochar Magalhães e Ciley Cleto - Editora Atual – 1ª 
edição – 2009. 

Matemática Matemática – Manoel Paiva - MODERNA PLUS – Volume II 

Editora Moderna 

Geografia 
Geografia Geral e do Brasil – Espaço geográfico e Globalização – Editora Scipione – 

João Carlos Moreira - Eustáquio de Sene.Volume Único -  4ª edição – 2011. 

Física Os Fundamentos da Física – Volume II - Ramalho, Nicolau e Toledo. Editora Moderna – 
9ª edição – 2008. 

Química Química na Abordagem do Cotidiano – Volume Único - Tito / Canto –  Editora  
Moderna - 3ª edição – 2007. 

Biologia Biologia Hoje – Volume II – Editora Ática – Sérgio Linhares e Fernando 
Gewandsznajder – 12ª edição - 2010 

História História - Volume Único, de Ronaldo Vainfas, Sheila de Castro Faria, Jorge Ferreira e 
Georgina dos Santos. Ed. Saraiva – 1ª edição - 2010. 

Espanhol 

(Para os alunos 
que se 

matricularem na 
disciplina) 

Nuevo Expansión (Espanhol / Ensino Médio) – Volume Único –  Henrique Romanos e 

Jacira Paes de Carvalho - Editora FTD – 1ª edição. 

Inglês Upgrade II – Volume II – Editora Richmond – Gisele Aga – 1ª edição - 2012 

Sociologia Conecte – Sociologia para o Ensino Médio – Nelson Dacio Tomazi – Editora 
Saraiva – 1ª Edição – 2011. 

Filosofia Conecte – Filosofar – Gilberto Cotrim e Mirna Fernandes – Editora Saraiva – 1ª Edição – 
2011. 

 

Observações: 

• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório. 

• Todo o material individual e coletivo deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e turma. 

• O material de uso coletivo deverá ser entregue no primeiro dia de aula.  
 


