LISTA DE MATERIAL - 2022 - 1° ANO ENSINO FUNDAMENTAL I
LIVROS DIDÁTICOS
INGLÊS

LÍNGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA

Kit Standfor Evolution/ FTD - EF1 1
(1º ano)
Edição reformulada 2020

FAÇA! Língua Portuguesa - (1ºano)
Autoras: Angélica Prado / Cristina Hüle
Edição reformulada 2020

FAÇA! Matemática - 1º edição parte 1 e
2 - (1º ano)
Autores: Kátia Stocco Smole/ Maria Ignes
Diniz/ Vlademir Marim
Editora FTD
Edição reformulada 2020
LIVROS PARADIDÁTICOS
2º Bimestre
3º Bimestre

1º Bimestre
Alfabeto Escalafobético
Autor: Cláudio Fragata
Editora: Jujuba

Nem sempre é fácil dividir
Autor: Sally Anne Garland
Editora: Ciranda Cultural

Luke, o macaco atleta
Autor: Isa Colli
Editora: Colli Books

DICIONÁRIO
Minidicionário da Língua
Portuguesa (1º ano)
Autora: Silveira Bueno
Editora FTD

4º Bimestre
A Fazendinha
Autor: Isa Colli
Editora: Colli Books

KIT DE INICIAÇÃO À ROBÓTICA E ELETRÔNICA: Motores e Componentes Eletrônicos.
ADQUIRIDO NA ESCOLA MEDIANTE O PAGAMENTO NO CARTÃO OU PIX.
MATERIAL INDIVIDUAL
( ) 01 bloco de criative paper A4
( ) 01 bloco de criative paper A3
( ) 01 nova print moldura 7 cores
( ) 01 bloco de cartolina A4
A4
( )
( ) 01 folha de cartolina colorida
( ) 01 folha de EVA colorida
( )
( ) 01 folhas de papel chambril
( ) 01 folha de EVA com gliter
( )
( ) 02 rolo de papel crepom
( ) 01 alfabeto móvel vazado
( )
( ) 01 folha de papel camurça
( ) 01 pote de massa de modelar
( ) 01 pincel para pinturas
OBSERVAÇÕES
 Usaremos Agenda Digital que os pais acessarão no inicio das aulas.
 Todo material dever ser identificado com o nome do aluno.
 O material deverá ser entregue impreterivelmente nos dias, 03 e 04/02/2022,
 O uso do uniforme é obrigatório nas dependências da escola.
das 8h às 16h – do 1º ao 5º ano.
 Materiais recicláveis serão pedidos no decorrer do ano letivo.
SGAS - Q. 906 -CONJ. “F” - BRASILIA - DF.
Fone: (61) 3442.8650
http://www.educacaofatima.com.br/
( )

02 cadernos brochura de capa dura
grande com pauta - 60 folhas
01 caderno ½ pauta.
01 cola branca de 225 ml
01 conjunto de cola colorida
01 tesoura sem ponta gravada com
o nome do aluno

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

02 caixas de lápis de cor
01 caixa de canetinhas hidrocor
01 estojo para lápis
01 caixa de lápis pretos n° 02 com 12
02 apontadores
03 borrachas
01 gibi
01 Pote de tinta guache

PLANEJAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS- ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º ANO
Materiais
Utilização/ Atividades

02
01
01
02
02
03
01

cadernos brochura de capa dura grande com
pauta - 60 folhas
caderno ½ pauta.
cola branca de 225 ml
conjunto de cola colorida
tesoura sem ponta gravada com o nome do
aluno
caixas de lápis de cor
caixa de canetinhas hidrocor
estojo para lápis
caixas de lápis pretos n° 02 com 12
apontadores
borrachas
gibi

01

bloco de criative paper A4

01

bloco de criative paper A3

01
01
01
02
01
01
01
01
01
01

bloco de cartolina A4
folha de cartolina colorida
folha de papel chambril
rolo de papel crepom
pote de massa de modelar
Pincel para pinturas
Nova print moldura 7 cores A4
folha de EVA colorida
folha de EVA com gliter
Pote de tinta guache

02
01
01
01
01

01

Alfabeto Móvel vazado

Para registro diário das atividades pedagógicas
Cadernos para registro das atividades pedagógicas diárias.
Colagem de papéis variados e trabalhos feitos em e.v.a
Confecção de desenhos e pinturas em tecidos, folhas etc.
Para recorte de papel
Trabalhos de artes. Serão utilizados nas diversas atividades diárias.
Para uso nas diversas atividades diárias.
Para guardar seus pertences como: lápis, lápis de cor, canetinha, giz de cera, etc.
Para escrever e registrar as aprendizagens.
Para apontar todos os tipos de lápis.
Para apagar registros.
Leitura, reconto de histórias e atividades de socialização.
Montagem de trabalhos escolares, desenhos, dobraduras. Serão utilizados para realização
de projetos e trabalhos de artes.
Montagem de trabalhos escolares, desenhos, dobraduras. Serão utilizados para realização
de projetos e trabalhos de artes.
Elaboração de cartazes.
Desenhos, confecção de cartazes. Serão utilizados nas datas comemorativas.
Atividades artísticas, etc.
Para atividades pedagógicas
Modelar, confeccionar trabalhos escolares para exposição.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembranças de datas comemorativas.
Para pintura
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembranças de datas comemorativas.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembranças de datas comemorativas.
Pinturas artísticas no ano.
Trabalhar os fonemas grafemas do alfabeto e sua sequência, memória, oralidade e análise
linguística.

LISTA DE MATERIAL - 2022 - 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL I
LIVROS DIDÁTICOS
MATEMÁTICA

INGLÊS

FAÇA! Matemática - 1º edição parte 1 e 2
- (2º ano)
Autores: Kátia Stocco Smole/ Maria Ignes
Diniz/ Vlademir Marim
Editora FTD
Edição reformulada 2020
CIÊNCIAS

Kit Standfor Evolution/ FTD - EF1 2 (2
ano)
Edição reformulada 2020

PORTUGUÊS

HISTÓRIA

FAÇA! Ciências - 1º edição parte 1 e 2 –
(2º ano)
Autora: Gisele Coelho
Editora FTD
Edição reformulada 2020

LIVROS PARADIDÁTICOS
2º Bimestre
Oscar, o grande ator
Autor: Marcos Almada Rivero
Editora: FTD

FAÇA! Geografia - 1º edição
parte 1 e 2 - (2ºano)
Autor: Angela Rama, Marcelo
Moraes Paula
Editora FTD
Edição reformulada 2020
DICIONÁRIO

Minidicionário da Língua Portuguesa
Autor: Silveira Bueno
Editora FTD

FAÇA! História - 1º edição parte 1 e 2 - (2º ano)
Autora: Ana Nemi
Editora FTD
Edição reformulada 2020

1º Bimestre
A aventura de Abaré
Autor:Juliana Schroden
Editora: FTD

GEOGRAFIA

FAÇA! Língua Portuguesa - (2ºano)
Autoras: Angélica Prado, Cristina Hülle
Editora FTD
Edição reformulada 2020

3º Bimestre

A fábula das três cores
Autor: Ziraldo
Editora: Melhoramentos

4º Bimestre
A Eleição da Criançada
Autor: Pedro Bandeira
Editora: Melhoramentos

KIT DE INICIAÇÃO À ROBÓTICA E ELETRÔNICA: Motores e Componentes Eletrônicos.
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)

02 cadernos - 96 folhas- brochura
02 cadernos - 48 folhas brochura
01 caderno meia pauta
01 pasta de plástico c/ elástico com
nome
01 caixa de cola colorida
01 pincel
01 gibi
01 estojo de caneta hidrocor
01 caixa com 12 lápis pretos

(
(
(
(
(
(
(
(
(

ADQUIRIDO NA ESCOLA MEDIANTE O PAGAMENTO NO CARTÃO OU PIX.
MATERIAL INDIVIDUAL- colocar nome nos materiais
) 03 borrachas
( ) 01 bloco cartolina A4
) 01 apontador
( ) 01 folha de EVA estampado
) 01 bloco de criative paper.
( ) 01 folha de EVA plus.
) 01 pacote de papel fluorescente c/ 50 ( ) 01 folha de EVA liso colorido
folhas
( ) 01 metro de contact transparente
) 01 caixa de lápis de cor grande
( ) 01 metro de contact estampado
) 01 tesoura (com o nome gravado).
( ) 01 material dourado
) 01 régua transparente 30 cm
( ) 01 folha de camurça
) 01 tubo de tinta relevo dimensional
) 01 novaprint moldura 7 cores A4

( )

( )
( )
( )

( )
( )

01 metro de algodão cru
01 pote grande de tinta
guache
01 tubo de tinta para
tecido acripuff
01 estojo completo com
lápis, borracha, apontador
e lápis de cor.
01 pote de tinta para
tecido
01 folha de papel chambril

OBSERVAÇÕES
 Usaremos Agenda Digital que os pais acessarão no inicio das aulas.
 Todo material dever ser identificado com o nome do aluno.
 O material deverá ser entregue impreterivelmente nos dias 03 e 04/02/2022, das 8h
 O uso do uniforme é obrigatório nas dependências da escola.
às 16h – do 1º ao 5º ano.
 Materiais recicláveis serão pedidos no decorrer do ano letivo.
SGAS - Q. 906 - CONJ. “F” - BRASILIA - DF
Fone: (61) 3442-8650
http://www.educacaofatima.com.br/

PLANEJAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO
Materiais

Utilização/ Atividades

02
02
01
01
01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

cadernos - 96 folhas- brochura
cadernos - 48 folhas brochura
caderno meia pauta
pasta de plástico c/ elástico com nome
caixa de cola colorida
pincel
gibi
estojo de caneta hidrocor
caixa com 12 lápis pretos
borrachas
apontador
bloco de criative paper.
pacote de papel fluorescente c/ 50 folhas
caixa de lápis de cor grande
tesoura (com o nome gravado).
régua transparente 30 cm
tubo de tinta relevo dimensional
novaprint moldura 7 cores A4
bloco cartolina A4
folha de EVA estampado
folha de EVA plus.
folha de EVA liso colorido
metro de contact transparente
metro de contact estampado
material dourado
folha de camurça
metro de algodão cru

Para registro diário das atividades pedagógicas
Para registro diário das atividades pedagógicas
Cadernos para registro das atividades pedagógicas diárias.
Para guardar atividades e trabalhos
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembranças de datas comemorativas.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembranças de datas comemorativas.
Leitura, reconto de histórias e atividades de socialização
Para uso nas diversas atividades diárias.
Para escrever e registrar as aprendizagens.
Para apagar registros.
Para apontar todos os tipos de lápis.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembrancinhas.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembrancinhas.
Trabalhos de artes. Serão utilizados nas diversas atividades diárias.
Para recorte de papel
Para medir e fazer trabalhos artísticos.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembranças de datas comemorativas.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembrancinhas.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembrancinhas.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembranças de datas comemorativas.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembranças de datas comemorativas.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembranças de datas comemorativas.
Encapar trabalhos e lembranças.
Encapar trabalhos e lembranças.
Aprendizagem sobre ordens numéricas, sistema de numeração decimal.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembrancinhas.
Para confecção de fantoches, pintura e capas de livros literários

01

pote grande de tinta guache

Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembranças de datas comemorativas.

01
01
01
01
01

caixa de giz de cera
tubo de tinta para tecido acripuff
estojo completo com lápis, borracha, apontador e lápis de cor.
pote de tinta para tecido
folha de papel chambril

Acabamento de cartazes, confecções de máscaras e diversos trabalhos de artes.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembranças de datas comemorativas.
Para utilização dentro da escola e em casa para organizar o material.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembranças de datas comemorativas.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembrancinhas.

LISTA DE MATERIAL - 2022 - 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL I
LIVROS DIDÁTICOS
INGLÊS

MATEMÁTICA
FAÇA! Matemática - 1º edição parte 1
e 2- (3º ano)
Autores: Kátia Stocco Smole/ Maria
Ignes Diniz/ Vlademir Marim
Editora FTD
Edição reformulada 2020
CIÊNCIAS

Kit Standfor Evolution/ FTD - EF1 3
(3º ano)
Edição reformulada 2020

GEOGRAFIA
FAÇA! Geografia 1º edição parte 1 e 2
- (3ºano)
Autor: Angela Rama / Marcelo Moraes
Paula
Editora FTD
Edição reformulada 2020
DICIONÁRIO

HISTÓRIA

FAÇA! Ciências - 1º edição parte 1 e 2 - (3º ano)
Autora: Gisele Coelho
Editora: FTD
Edição reformulada 2020
1º Bimestre
De grão em grão - O sucesso vem
na mão.
Autores: Katie Smith Milway
Editora Melhoramento

PORTUGUÊS
FAÇA! Língua Portuguesa - (3ºano)
Autoras: Cristina Hülle / Angélica Prado
Editora FTD
Edição reformulada 2020

FAÇA! História - 1º edição parte 1 e 2 (3º ano)
Autora: Ana Nemi
Editora FTD
Edição reformulada 2020
LIVROS PARADIDÁTICOS
2º Bimestre
3º Bimestre

As coisas que a gente fala
Autora: Ruth Rocha
Editora Salamandra

Minidicionário da Língua Portuguesa
Autor: Silveira Bueno
Editora FTD

E a Terra escreveu uma carta
Autor: Jonas Ribeiro
Editora Melhoramento

4º Bimestre
A riqueza da doação
Autora: Jacqueline de Mattos
Editora Mais Amigos

KIT DE INICIAÇÃO À ROBÓTICA E ELETRÔNICA: Motores e Componentes Eletrônicos.
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( )
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03 cadernos (grandes) 48 folhas
brochura
02 cadernos grande de 96 folhas
brochura
01 tesoura sem ponta (com o nome
gravado)
01 estojo completo (uso diário)
01 apontador
01 caderno meia pauta
01 caixa de lápis preto
01 bloco coloridos de cartolina A4

(
(
(
(

)
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(

)
)
)
)
)

ADQUIRIDO NA ESCOLA MEDIANTE O PAGAMENTO NO CARTÃO OU PIX.
MATERIAL INDIVIDUAL- colocar nome nos materiais
01 caixa de lápis de cor
( ) 01 papel camurça preto
01 pincel
( ) 01 folha de papel pardo
01 ábaco
( ) 01 pacote de papel fluorescente c/
02 tubos de tinta relevo
50 folhas
dimensional - 35 ml.
( ) 01 metro de papel contact
03 borrachas
transparente
02 tubos de cola branca 90 grs.
( ) 01 pote de tinta acripuff
01 tinta para tecido
( ) 01 metro de papel contact
01 bloco de criative paper
estampado
01 pote grande de tinta guache
( ) 01 gibi

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

( )

01 régua acrílica (30 cm)
01 folha de EVA
01 folha de EVA pluft
01 folha de EVA estampado
01 folha de papel cartão (qualquer
cor)
01 novaprint moldura 7 cores A4

OBSERVAÇÕES
❖ Usaremos Agenda Digital que os pais acessarão no inicio das aulas.
❖ Todo material dever ser identificado com o nome do aluno.
❖ O material deverá ser entregue impreterivelmente nos dias 03 e 04/02/2022, das
❖ O uso do uniforme é obrigatório nas dependências da escola.
8h às 16h – do 1º ao 5º ano.
❖ Materiais recicláveis serão pedidos no decorrer do ano letivo.
SGAS - Q. 906 -CONJ. “F” - BRASILIA - DF.
Fone: (61) 3442.8650
http://www.educacaofatima.com.br/

03
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
03
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

PLANEJAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL I - 3º ANO
MATERIAIS
UTILIZAÇÃO/ ATIVIDADES

cadernos (grandes) 48 folhas brochura
cadernos grande de 96 folhas brochura
tesoura sem ponta (com o nome gravado)
estojo completo (uso diário)
apontador
caderno meia pauta
caixa de lápis preto
bloco colorido de cartolina A4
caixa de lápis de cor
pincel
ábaco
tubos de tinta relevo dimensional - 35 ml.
borrachas
tubos de cola branca 90 grs.
tinta para tecido
bloco de criative paper
pote grande de tinta guache
papel camurça preto
folha de papel pardo
pacote de papel fluorescente c/ 50 folhas
metro de papel contact transparente
potes de tinta acripuff
metro de papel contact estampado
gibi
régua acrílica (30 cm)
folha de EVA
folha de EVA pluft
folha de EVA estampado
folha de papel cartão (qualquer cor)
novaprint moldura 7 cores A4
bloco de cartolina branca A4

Cadernos para registro das atividades pedagógicas diárias.
Cadernos para registro das atividades pedagógicas diárias.
Para recorte de papel
Para utilização dentro da escola e em casa para organizar o material.
Para apontar todos os tipos de lápis.
Cadernos para registro das atividades pedagógicas diárias
Para escrever e registrar as aprendizagens.
Para uso nas atividades de artes e desenvolvimento de trabalhos em todas as disciplinas.
Para uso nas atividades de artes e desenvolvimento de trabalhos em todas as disciplinas.
Trabalhos de artes. Serão utilizados nas diversas atividades diárias.
Para trabalhar contagem, identificar Unidade/dezena/centena...e realizar as operações.
Confeccionar atividades para feira literária, Ecoliterarte, lembrancinhas nas diversas datas comemorativas.
Para apagar registros.
Para desenvolver atividades de artes, colar atividades diárias nos caderno e atividades diversas.
Para confecção de lembrancinhas para o dia das mães, dos pais, feira literária, Ecoliterarte e nas datas comemorativas.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembrancinhas.
Para confecção de lembrancinhas para o dia das mães, dos pais, feira literária, Ecoliterarte e nas datas comemorativas.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembrancinhas.
Para confecção de lembrancinhas para o dia das mães, dos pais, feira literária, Ecoliterarte e nas datas comemorativas.
Para confecção de lembrancinhas para o dia das mães, dos pais, feira literária, Ecoliterarte e nas datas comemorativas.
Encapar fichas individuais, jogos e fichas de leitura.
Confeccionar atividades para feira literária, Ecoliterarte, lembrancinhas nas diversas datas comemorativas.
Encapar fichas individuais, jogos e fichas de leitura.
Cantinho de leitura. Será utilizado durante o período do ano letivo.
Para medir
Confeccionar atividades para feira literária, Ecoliterarte, lembrancinhas nas diversas datas comemorativas.
Confeccionar atividades para feira literária, Ecoliterarte, lembrancinhas nas diversas datas comemorativas.
Confeccionar atividades para feira literária, Ecoliterarte, lembrancinhas nas diversas datas comemorativas.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembrancinhas.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembrancinhas.
Para uso nas atividades de artes e desenvolvimento de trabalhos em todas as disciplinas.

LISTA DE MATERIAL - 2022 - 4° ANO ENSINO FUNDAMENTAL I
LIVROS DIDÁTICOS
MATEMÁTICA

INGLÊS

FAÇA! Matemática - 1º edição parte 1
e 2 - (4º ano)
Autores: Kátia Stocco Smole/ Maria
Ignes Diniz/ Vlademir Marim
Editora FTD
Edição reformulada 2020
CIÊNCIAS

Kit Standfor Evolution/ FTD - EF1 4
(4º ano)
Edição reformulada 2020

GEOGRAFIA

FAÇA! Língua Portuguesa - (4ºano)
Autoras: Cristina Hülle / Angélica Prado
Editora: FTD
Edição reformulada 2020

FAÇA! Geografia 1º edição parte 1 e 2
- (4ºano)
Autor: Ângela Rama / Marcelo Moraes
Paula
Editora FTD
Edição reformulada 2020
DICIONÁRIO

HISTÓRIA

FAÇA! Ciências - 1º edição parte 1 e 2 - (4º ano)
Autora: Gisele Coelho
Editora: FTD
Edição reformulada 2020
1º BIMESTRE
Memória das palavras indígenas
Autores: Luís Donisete Benzi Grupioni
Editora: Goblal

PORTUGUÊS

FAÇA! História - 1º edição parte 1 e 2 - (4º ano)
Minidicionário da Língua Portuguesa
Autora: Ana Nemi
Autor: Silveira Bueno
Editora FTD
Editora FTD
Edição reformulada 2020
LIVROS PARADIDÁTICOS
2º BIMESTRE
3º BIMESTRE
4º BIMESTRE

Guerra e Paz
Autores: Eraldo Miranda e Marcelo
Alonso.
Editora Cria

500 Anos
Autora: Regina Rennó
Editora: FTD

Uma conversa de muita gente
Autores: Edson Gabriel Garcia / Isabela
Santos
Editora FTD

KIT DE INICIAÇÃO À ROBÓTICA E ELETRÔNICA: Motores e Componentes Eletrônicos.
ADQUIRIDO NA ESCOLA MEDIANTE O PAGAMENTO NO CARTÃO OU PIX.
MATERIAL INDIVIDUAL- colocar nome nos materiais
( )
( )
( )
(
(
(
(

)
)
)
)

03 cadernos – brochura (grande capa dura) - 48 folhas
02 cadernos – brochura (grande capa dura) - 90 folhas
01 caderno grande quadriculado
96 folhas
01 caderno meia pauta
01 bloco de lumi paper
01 folha de papel pardo
01 bloco de cartolina A4

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

01 folha de papel chambril
01 tinta de tecido
01 tinta guache (250ml)
01 tubo de tinta para tecido acripuff
01 tubo de tinta relevo dimensional
01 tesoura (gravado nome)
01 folha de papel camurça (preto)
01 novaprint moldura 7 cores A4

( )
(
(
(
(

)
)
)
)

( )

03 folhas de EVA - (liso, estampado e pluft)
10 lápis nº 02
01 pasta de elástico identificada
02 tubos de cola branca
01 metro de papel contact
transparente
01 metro de papel contact
estampado

( )

(
(
(
(

)
)
)
)

estojo completo (lápis de cor, giz
de cera, cola, lápis, régua,
apontador, caneta hidrocor,
borracha...)
01 compasso
01 transferidor
01 pincel
1metro de tecido algodão cru

OBSERVAÇÕES
 Usaremos Agenda Digital que os pais acessarão no inicio das aulas.
 Todo material dever ser identificado com o nome do aluno.
 O material deverá ser entregue impreterivelmente nos dias, 03 e 04/02/2022, das
 O uso do uniforme é obrigatório nas dependências da escola.
8h às 16h – do 1º ao 5º ano.
 Materiais recicláveis serão pedidos no decorrer do ano letivo.
SGAS - Q. 906 -CONJ. “F” - BRASILIA - DF.
Fone: (61) 3442.8650
http://www.educacaofatima.com.br/
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PLANEJAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL I - 4º ANO
MATERIAIS
UTILIZAÇÃO/ ATIVIDADES
cadernos – brochura (grande - capa dura) - 48 folhas
Cadernos para registro das atividades pedagógicas diárias.
cadernos – brochura (grande - capa dura) - 90 folhas
Cadernos para registro das atividades pedagógicas diárias.
caderno grande quadriculado – 96 folhas
Cadernos para registro das atividades pedagógicas diárias.
caderno meia pauta
Cadernos para registro das atividades pedagógicas diárias.
Para uso nas atividades de artes e desenvolvimento de trabalhos em todas as
bloco de lumi paper
disciplinas.
Para uso nas atividades de artes e desenvolvimento de trabalhos em todas as
folha de papel pardo
disciplinas.
Confeccionar atividades para feira literária, Ecoliterarte, lembrancinhas para o
bloco de cartolina A4
dia das mães, dia dos pais, etc.
Para uso nas atividades de artes e desenvolvimento de trabalhos em todas as
folha de papel chambril
disciplinas.
Para uso nas atividades de artes e desenvolvimento de trabalhos em todas as
tinta de tecido
disciplinas.
Confeccionar atividades para feira literária, Ecoliterarte, lembrancinhas para o
tubos de tinta para tecido acripuff
dia das mães, dia dos pais, etc.
Confeccionar atividades para feira literária, Ecoliterarte, lembrancinhas para o
tubos de tinta relevo dimensional
dia das mães, dia dos pais, etc.
tesoura (gravado nome)
Para recortar papel
Confeccionar atividades para feira literária, Ecoliterarte, lembrancinhas para o
folha de papel camurça (preto)
dia das mães, dia dos pais, etc.
novaprint moldura 7 cores A4
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembrancinhas.
Confeccionar atividades para feira literária, Ecoliterarte, lembrancinhas para o
folhas de EVA - (liso, estam-pado e pluft)
dia das mães, dia dos pais, etc.
Caixa de lápis nº 02
Para escrever e registrar as aprendizagens.
pasta de elástico identificada
Para organizar folhas e atividades.
Para confecção de trabalhos da feira literária, Ecoliterarte, lembrancinhas para
tubos de cola branca
o dia das mães, dia dos pais, Natal, e atividades de artes.
metro de papel contact transparente
Encapar caixas individuais e jogos.
metro de papel contact estampado
Encapar caixas individuais e jogos.
estojo completo (lápis de cor, giz de cera, cola, lápis,
Para utilização dentro da escola e em casa para organizar o material.
régua, apontador, caneta hidrocor, borracha...)
compasso
Instrumento de desenho para fazer arcos de circunferência.
transferidor
Régua especial para medir os ângulos ao longo de uma circunferência.
pincel
Trabalhos de artes. Serão utilizados nas diversas atividades diárias.
Tinta guache (250ml)
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis e lembrancinhas.
Tecido de algodão cru
Trabalhos de artes, confecção de telas, mensagens e murais.

LISTA DE MATERIAL - 2022 - 5° ANO ENSINO FUNDAMENTAL I
LIVROS DIDÁTICOS
MATEMÁTICA

INGLÊS

FAÇA! Matemática - 1º edição parte 1
e 2- (5º ano)
Autores: Kátia Stocco Smole/ Maria
Ignes Diniz/ Vlademir Marim
Editora FTD
Edição reformulada 2020
CIÊNCIAS

Kit Standfor Evolution/ FTD - EF1 5
(5º ano)
Edição reformulada 2020

PORTUGUÊS

GEOGRAFIA

FAÇA! Língua Portuguesa - (5ºano)
Autoras: Angélica Prado / Cristina Hülle
Editora FTD
Edição reformulada 2020

FAÇA! Geografia - 1º edição parte 1 e
2 (5ºano)
Autor: Ângela Rama / Marcelo Morais
Paula
Editora FTD
Edição reformulada 2020
DICIONÁRIO

HISTÓRIA

FAÇA! Ciências - 1º edição - parte 1 e 2 - (5º ano)
Autor: Gisele Coelho
Editora FTD
Edição reformulada 2020

FAÇA! História - 1º edição parte 1 e 2- (5º ano)
Editora FTD
Edição reformulada 2020

Minidicionário da Língua Portuguesa
Autor: Silveira Bueno
Editora FTD

LIVROS PARADIDÁTICOS
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

Lendas da Amazônia... E é assim até
hoje.
Autora: Flávia Savary
Editora: FTD

Floresta dos Mistérios
Autores: Márcio Araújo / Cecília Murgel
(ilustração)
Editora Carochinha

3º BIMESTRE
Se o Brasil fosse uma aldeia.
Autor: Fernando Nuno
Editora: Melhoramentos

4º BIMESTRE
De olhos bem abertos.
Autor: Edson Gabriel Garcia
Editora FTD

KIT DE INICIAÇÃO À ROBÓTICA E ELETRÔNICA: Motores e Componentes Eletrônicos.

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

02 cadernos - 48 folhas
03 cadernos - brochura (grande
capa dura) - 90 folhas
01 caderno grande quadriculado –
96 folhas
01 caderno meia pauta
01 tesoura (gravado nome)
estojo completo (lápis de cor, giz
de cera, cola.
lápis, régua, apontador, caneta
hidrocor, borracha...)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

ADQUIRIDO NA ESCOLA MEDIANTE O PAGAMENTO NO CARTÃO OU PIX.
MATERIAL INDIVIDUAL- colocar nome nos materiais
01 bloco de lumi paper
( ) 01 tinta guache (250 ml)
01 folha de papel pardo
( ) 01 metro de papel contact
01 bloco de cartolina A4
transparente
01 folha de papel chambril
( ) 01 tubo de tintas para tecido
01 tubo de tinta relevo dimensional
acripuf
02 tubos de cola branca
( ) 03 folhas de EVA - (liso,
01 pasta de elástico identificada
estampado e pluft)
01 compasso
( ) 01 folha de papel cartolina dupla
01 tinta de tecido
face
01 novaprint moldura 7 cores A4

( )
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

01 metro de papel contact
estampado
10 lápis nº 02
01 papel camurça preto
01 folha de cartolina branca
01 transferidor
01 pincel
1 metro de tecido algodão cru

OBSERVAÇÕES
 Usaremos Agenda Digital que os pais acessarão no inicio das aulas.
 Todo material dever ser identificado com o nome do aluno.
 O material deverá ser entregue impreterivelmente nos dias 03 e 04/02/2022,
 O uso do uniforme é obrigatório nas dependências da escola.
das 8h às 16h – do 1º ao 5º ano.
 Materiais recicláveis serão pedidos no decorrer do ano letivo.
SGAS - Q. 906 -CONJ. “F” - BRASILIA - DF.
Fone: (61) 3442.8650
http://www.educacaofatima.com.br/

PLANEJAMENTO DA UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL I - 5º ANO
MATERIAIS
UTILIZAÇÃO/ ATIVIDADES
02

01
01

cadernos - 48 folhas
cadernos - brochura (grande capa dura) - 90
folhas
caderno grande quadriculado – 96 folhas
caderno meia pauta
tesoura (gravado nome)
estojo completo (lápis de cor, giz de cera,
cola.
lápis, régua, apontador, caneta hidrocor,
borracha...)
bloco de lumi paper
folha de papel pardo

01

bloco de cartolina A4

01

folha de papel chambril

01

tubo de tinta relevo dimensional

02

tubos de cola branca

01
01
01
01
01
01

pasta de elástico identificada
compasso
tinta de tecido
novaprint moldura 7 cores A4
tinta guache (250 ml)
metro de papel contact transparente

01

tubo de tintas para tecido acripuf

03

folhas de EVA - (liso, estampado e pluft)

01
01
10

folha de papel cartolina dupla face
metro de papel contact estampado
Caixa lápis nº 02

01

papel camurça preto

01
01
01
01

folha de cartolina branca
transferidor
pincel
metro de tecido algodão cru

03
01
01
01

Cadernos para registro das atividades pedagógicas diárias.
Cadernos para registro das atividades pedagógicas diárias.
Cadernos para registro das atividades pedagógicas diárias.
Cadernos para registro das atividades pedagógicas diárias.
Para recortar papel
Para utilização dentro da escola e em casa para organizar o material.
Para uso diário em sala no registro das atividades.
Para uso nas atividades de artes e desenvolvimento de trabalhos em todas as disciplinas.
Para uso nas atividades de artes e desenvolvimento de trabalhos em todas as disciplinas.
Confeccionar atividades para feira literária, Ecoliterarte, lembrancinhas para o dia das mães,
dia dos pais, Natal, etc.
Para uso nas atividades de artes e desenvolvimento de trabalhos em todas as disciplinas.
Confeccionar atividades para feira literária, Ecoliterarte, lembrancinhas para o dia das mães,
dia dos pais, Natal, etc.
Para confecção de trabalhos da feira literária, Ecoliterarte, lembrancinhas para o dia das
mães, dia dos pais, Natal, e atividades de artes.
Para organizar folhas e atividades.
Instrumento de desenho para fazer arcos de circunferência.
Para uso nas atividades de artes e desenvolvimento de trabalhos em todas as disciplinas.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembrancinhas.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembrancinhas.
Encapar caixas individuais e jogos.
Confeccionar atividades para feira literária, Ecoliterarte, lembrancinhas para o dia das mães,
dia dos pais, Natal, etc.
Confeccionar atividades para feira literária, Ecoliterarte, lembrancinhas para o dia das mães,
dia dos pais, Natal, etc.
Trabalhos de artes, confecção de cartazes, painéis, lembrancinhas.
Encapar caixas individuais e jogos.
Para escrever e registrar as aprendizagens.
Confeccionar atividades para feira literária, Ecoliterarte, lembrancinhas para o dia das mães, dia dos pais,
Natal, etc.
Para uso nas atividades de artes e desenvolvimento de trabalhos em todas as disciplinas.
Régua especial para medir os ângulos ao longo de uma circunferência.
Trabalhos de artes. Serão utilizados nas diversas atividades diárias.
Trabalhos de artes, confecção de telas, mensagens, murais.

