Volta às aulas/ 2019
21/01/19 – Jardim I ao 9o ano
22/01/19 – Maternal I
24/01/19 – Maternal II

INÍCIO DAS AULAS:

ENTREGA DE MATERIAIS NA ESCOLA:
17 E 18/01/2019 – JARDIM I, JARDIM II, 1O ANO e 2O ANO
(no auditório da escola, para professora da turma, no turno que o aluno estuda)

18 E 21/01/2019 – MATERNAL I
(na sala de aula, para professora da turma, no turno que o aluno estuda)

22 E 23/01/2019 – MATERNAL II
(no auditório da escola, para professora da turma, no turno que o aluno estuda)
DE 3o AO 5o ANO
O aluno trará os materiais para o professor após o primeiro dia de aula, conforme orientações que
irão na agenda. Para o primeiro dia de aula os alunos deverão trazer: cadernos, agenda e estojo.
DE 6o AO 9o ANO
Serão entregues pelo aluno na primeira semana de aula.
OBSERVAÇÃO PARA UNIFORMES:
Para F2 (6 ao 9 anos) camiseta e moletom (somente o indicado da escola)
com nome bordado.
o

o

Adquira o vale materiais
na escola por um
valor acessível.
UNIFORMES
Via Exclusiva Uniformes
(62) 3281-7213

Tokinha Uniformes
(62) 3214-1771/(62) 3214-1551

www.viaexclusivauniformes.com.br

www.tokinhauniformes.com.br

PAPELARIAS PARCEIRAS: Objetiva 3251-8254/98154-4078
Carvalho 3248-1517/98241-0880
Primus 3225-7859/3225-7869/98215-5823

– 1o ANO – Lista de Material 2019
ITENS A SEGUIR DEVERÃO VIR NA MOCHILA DO ALUNO.
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL: (enviar na mochila diariamente)
Agenda Escolar – OBRIGATÓRIA – (adquirir na escola)
01 estojo (identificado com o nome do aluno) contendo: lápis preto,
borracha, lápis de cor, apontador, régua e cola (repor de acordo
com a necessidade)
01 Jogo de canetinhas hidrocor 12 cores
02 cadernos (grande) tipo ATA capa dura 96 folhas
02 cadernos (grande) tipo a ATA capa dura de 48 folhas
01 caderno (pequeno) tipo ATA capa dura 48 folhas
01 tesoura sem ponta com nome gravado para ficar na escola

o

Margens dos cadernos / 1 ano
Português 96 fls: vermelha
Matemática 96 fls: azul royal (escura)
Hist.Ciên.Geo. 48 fls: verde
Produção de texto 48 fls: lilás (roxa)
Diário 48 fls (pequeno): amarela

 Livros e cadernos deverão ser encapados e etiquetados com o nome do aluno.
 Os cadernos devem ter margens de acordo com o padrão de cores da escola.

17 e 18/01/2019 – ENTREGA DE MATERIAIS: no auditório da escola, para a professora da
turma, turno em que o aluno estuda, devidamente etiquetado com nome do aluno.
LIVROS DIDÁTICOS:
GRAMÁTICA FUNDAMENTAL – 1o ano – Douglas Tufano – 3a edição – Editora Moderna
01 DICIONÁRIO: minidicionário Aurélio
MATEMÁTICA: A Conquista da Matemática - 1o ano - Giovanni Giovanni Jr – Edição reformulada – Ed. FTD
HISTÓRIA, CIÊNCIA E GEOGRAFIA: Projeto Buriti – Livro integrado – 1o ano – 4a edição – Editora
Moderna (o conteúdo da página 64 será adaptado conforme visão cristã da instituição.)
INGLÊS: YOU TABBIE – Volume 1 – Macmillan
EDUCAÇÃO CRISTÃ: A grande aventura do filho de Deus – Livro Ilustrado – Pra Márcia – Editora AMS
(Livrarias Videira)
01 Bíblia de criança (sugerimos a Bíblia das descobertas – Editora SBB)
01 Bloco de textos e banco de palavras (adquirir na escola)
01 Bloco de Caligrafia (adquirir na escola)
01 Bloco de atividades (adquirir na escola)
(Existem alguns conteúdos que serão adaptados para alinhar com a nossa filosofia de ensino).
LIVROS LITERÁRIOS: (encapados com plástico transparente)
1. Por favor, obrigado, desculpe – Becky Bloon e Pascal Biet – Brinque-Book
2. Palavras, muitas palavras... – Ruth Rocha – Ed. Salamandra
3. Pepita e a construção da casa de Deus – Francimeire Borges (adquirir na escola)
4. Aquarela da criação – Paulo Williams – Editora PACK (adquirir na escola)
MATERIAIS DIVERSOS:
01 pasta polionda 2 cm com elástico (p/trabalhos de arte)
01 camiseta grande tamanho adulto para atividades de arte (pode ser usada)
01 brinquedo pedagógico ou jogo (quebra cabeça, dominó, adição, subtração)
01 bloco de papel criativo (ofício 2)
01 pincel no 12 (pode ser usado)
01 dado médio
01 caixa de giz de cera grande com 12 unidades
01 durex colorido
05 pastas transparentes com elástico
01 cartela de dinheirinho
01 caixa de massa de modelar
01 jogo de cola colorida (6 cores)
02 colas de 90 ml
01 revista usada (Sugestão Ciência hoje)

ITENS DO VALE MATERIAIS DA ESCOLA
02 folhas de papel cartaz (cores variadas)
01 pote de tinta guache verde
01 pacote de papel sulfite (500 folhas) formato A4
01 fita crepe larga
03 metros de papel contact
03 folhas de papel carmem (cores variadas)
03 cartolinas brancas

Adquira o vale destes
materiais na escola por
um valor acessível.

– 2o ANO – Lista de Material 2019
ITENS A SEGUIR DEVERÃO VIR NA MOCHILA DO ALUNO.
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL: (enviar na mochila diariamente)
Agenda Escolar – OBRIGATÓRIA – Adquirir na escola
01 estojo contendo: lápis preto, borracha, lápis de cor, apontador,
régua e cola (repor conforme a necessidade)
02 cadernos tipo ATA dura 96 folhas
04 cadernos tipo ATA 48 folhas
01 tesoura sem ponta com nome gravado
01 Jogo de canetinhas hidrocor 12 cores
01 tabuada

o

o

Margens dos cadernos/2 ao 5 ano
Português 96 fls: vermelha
Matemática 96 fls: azul royal (escura)
História 48 fls: amarela
Geografia 48 fls: Laranja
Ciências 48 fls: verde
Produção de texto 48 fls: lilás (roxa)

 Livros e cadernos deverão ser encapados e etiquetados com o nome do aluno.
 Os cadernos devem ter margens de acordo com o padrão de cores da escola.

17 e 18/01/2019 – ENTREGA DE MATERIAIS: no auditório da escola, para a professora da
turma, turno em que o aluno estuda, devidamente etiquetado com nome do aluno.
LIVROS DIDÁTICOS:
PORTUGUÊS: Projeto Buriti – 2o ano – 4a edição – Editora Moderna (não é edição Plus)
Caderno de atividades – Projeto Buriti – 2o ano – 4a edição – Editora Moderna
GRAMÁTICA FUNDAMENTAL – 2o ano – Douglas Tufano – 3a edição. Editora Moderna
DICIONÁRIO: Aurélio minidicionário da língua portuguesa (revisado de acordo com correção ortográfica).
MATEMÁTICA: A Conquista da Matemática – 2o ano – Giovanni Jr – Editora FTD
HISTÓRIA: Projeto Buriti – 2o ano - 4a edição – Edição reformulada. Ed. Moderna (não é edição Plus)
GEOGRAFIA: A Aventura do Saber – 2o ano – Rosaly B. Chianca e Francisco M. B. Teixeira – 2a
edição. Ed. Leya
CIÊNCIAS: A Aventura do Saber – 2o ano – Antônio Lembro e Isabel Costa – 2a edição. Editora Leya
INGLÊS: YOU TABBIE – Volume 2 – Macmillan
EDUCAÇÃO CRISTÃ: A Palavra de Deus é a verdade – Livro ilustrado – Márcia R. Silva – Editora AMS
(Livrarias Videira)
BÍBLIA SAGRADA: Na linguagem de hoje
01 Bloco de caligrafia (adquirir na escola)
01 Bloco de 4 passos (adquirir na escola)
(Existem alguns conteúdos que serão adaptados para alinhar com a nossa filosofia de ensino).
LIVROS LITERÁRIOS: (encapados com plástico transparente)
1. Goiânia coração do Brasil – José Mendonça Teles – Editora Cortez
2. Como se fosse dinheiro – Ruth Rocha – Editora Salamandra
3. As Aventuras de Lalá e Lulú na cidade do Governo, Ana Paula B. P. Paula, Rio da Vida Editora.
(adquirir na escola)
4. A casa do espelho – Terezio Carvalho – Editora Lente (adquirir na escola)
MATERIAIS DIVERSOS:
01 camiseta grande para atividades de artes (pode ser usada)
02 revistas usadas (Crescer, Viagem, Criativa ...)
01 pasta polionda 2 cm com elástico (p/ trabalhos de arte)
01 material dourado individual em madeira de 100 peças
01 pincel chato no 12 (pode ser usado)
01 caixa de giz de cera
02 colas (90 ml)
05 pastas transparentes com elástico
01 bloco de papel criativo
01 cartela de dinheirinho

ITENS DO VALE MATERIAIS DA ESCOLA
01 pote de tinta guache vermelha
02 folhas papel laminado (cores variadas)
01 fita larga
01 pacote de papel sulfite (500 folhas) formato A4
03 folhas de papel carmen (cores variadas)

Adquira o vale destes
materiais na escola por
um valor acessível.

– 3o ANO – Lista de Material 2019
ITENS A SEGUIR DEVERÃO VIR NA MOCHILA DO ALUNO, DEPOIS DO PRIMEIRO DIA DE
AULA, CONFORME ORIENTAÇÕES NA AGENDA.
LIVROS DIDÁTICOS:
PORTUGUÊS: Projeto Buriti – 3o ano – 4a edição – Editora Moderna (não é edição Plus)
Caderno de atividades – Projeto Buriti – 3o ano – 4a edição – Editora Moderna
GRAMÁTICA FUNDAMENTAL – 3o ano – Douglas Tufano – 3a edição. Editora Moderna
DICIONÁRIO: Minidicionário da língua portuguesa – Aurélio (revisado conforme acordo ortográfico)
MATEMÁTICA: Livro e Caderno de atividades – A conquista da matemática – 3o ano – Giovanni
Giovanni Jr– Edição reformulada. Editora FTD
HISTÓRIA: Projeto Buriti – 3o ano – 4a Edição – Editora Moderna (não é edição Plus)
GEOGRAFIA: Aventura do Saber – 3o ano – Rosaly B. Chianca e Francisco M. B. Teixeira – 2a edição.
Ed. Leya
CIÊNCIAS: A Aventura do Saber – 3o ano – Antônio Lembro e Isabel Costa – 2a edição. Editora Leya
INGLÊS: YOU TABBIE – Volume 3 – Macmillan
EDUCAÇÃO CRISTÃ: O tesouro da Oração – Livro ilustrado – Márcia Ribeiro Silva – Editora AMS
(Livrarias Videira)
BIBLIA SAGRADA: Na linguagem de hoje.
01 Bloco de caligrafia (adquirir na escola)
01 Bloco de 4 Passos (adquirir na escola)
(Existem alguns conteúdos que serão adaptados para alinhar com a nossa filosofia de ensino).
LIVROS LITERÁRIOS: (encapados com plástico transparente):
1. Carolina e o vento – Samuel Murgel Branco – Edição reformulada. Editora Moderna
2. Tudo que você precisa – Max Lucado – United Press Press (Indicamos Livraria da Igreja Videira)
3. Nossa Bandeira – Marcos V. Lúcio – Editora Cortez
4. Delicity – Janaina Freitas (adquirir na escola)
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL: (enviar na mochila diariamente desde o 1a dia de aula)
Agenda Escolar – OBRIGATÓRIA – Adquirir na escola
o
o
Margens dos cadernos/2 ao 5 ano
01 estojo contendo: lápis preto, borracha, lápis de cor,
Português 96 fls: vermelha
apontador, régua e cola (repor conforme a necessidade)
Matemática 96 fls: azul royal (escura)
01 Jogo de canetinhas hidrocor 12 cores
História 48 fls: amarela
02 cadernos tipo ATA capa dura 96 folhas
Geografia 48 fls: Laranja
04 cadernos tipo ATA capa dura 48 folhas
Ciências 48 fls: verde
01 tesoura sem ponta com nome gravado
Produção de texto 48 fls: lilás (roxa)

 Livros e cadernos deverão ser encapados e etiquetados com o nome do aluno.
 Os cadernos devem ter margens de acordo com o padrão de cores da escola.

ENTREGA DE MATERIAIS
Primeiro dia de aula trazer apenas, cadernos, agenda e estojo. O aluno deverá trazer os
materiais depois do primeiro dia de aula, conforme orientações que irão na agenda.
MATERIAIS DIVERSOS:
01 camiseta para atividades de artes (pode ser usada)
02 revistas usadas (Crescer, Viagem, Criativa ...)
04 pastas transparentes com elástico
01 bloco de papel criativo (ofício 2)
01 caixa de giz de cera

01 material dourado em madeira de 100 peças
01 pincel chato no 10 (pode ser usado)
02 colas (90 ml)
01 cola gliter

ITENS DO VALE MATERIAIS DA ESCOLA
03 folhas de papel Carmem (cores variadas)
01 pote de tinta guache cor azul
01 pacote de papel sulfite (500 folhas) formato A4
01 fita crepe larga
02 folhas de cartolina (cores variadas)

Adquira o vale destes
materiais na escola por
um valor acessível.

– 4o ANO – Lista de Material 2019
ITENS A SEGUIR DEVERÃO VIR NA MOCHILA DO ALUNO, DEPOIS DO PRIMEIRO DIA DE
AULA, CONFORME ORIENTAÇÕES NA AGENDA.
LIVROS DIDÁTICOS:
PORTUGUÊS: Projeto Buriti – 4o ano - Volume 4 – 4a edição - Editora Moderna (não é edição Plus)
Caderno de atividades – Projeto Buriti – Volume 4 – 4a edição - Editora Moderna
GRAMÁTICA FUNDAMENTAL – 4o ano – Douglas Tufano – 3a edição. Editora Moderna
DICIONÁRIO: Aurélio minidicionário da língua portuguesa (revisado de acordo com correção ortográfica).
MATEMÁTICA: Livro e Caderno de Atividades - A Conquista da Matemática - Giovanni Giovanni Jr – Edição
reformulada. Ed. FTD
HISTÓRIA: Projeto Buriti – Volume 4 – 4a edição - Editora Moderna (não é edição Plus)
GEOGRAFIA: A Aventura do Saber - 4o ano - Rosaly B. Chianca e Francisco M. B. Teixeira - 2a ed. Ed. Leya
CIÊNCIAS: A Aventura do Saber – 4o ano – Antônio Lembro e Isabel Costa – 2a edição. Editora Leya
INGLES: YOU TABBIE – Volume 4 – Macmillan
EDUCAÇÂO CRISTÃ: Reis e Profetas da Bíblia – Livro ilustrado – Márcia Ribeiro Silva – Editora AMS
(Livrarias Videira)
BIBLIA SAGRADA: na linguagem de hoje
01 Bloco de caligrafia (adquirir na escola)
01 Bloco de 4 passos (adquirir na escola)
(Existem alguns conteúdos que serão adaptados para alinhar com a nossa filosofia de ensino).
LITERÁRIOS: (encapados com plástico transparente)
1. Clássicos e biografia de Bianca – Ed. Alicerces (adquirir na escola)
2. Contando o Hino Nacional – Marcos Vinicius Lúcio – Editora Cortez
3. O julgamento do chocolate – Alexandre de C. Gomes – Ed. RHJ
4. Trilhando a linha do tempo para a Reforma – Ed. Cristã Evangélica (adquirir na escola)
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL: (enviar na mochila diariamente desde o 1a dia de aula)
01 Agenda Escolar – OBRIGATÓRIA – Adquirir na escola
o
o
Margens dos cadernos/2 ao 5 ano
01 estojo contendo: lápis preto, borracha, lápis de cor, apontador,
Português 96 fls: vermelha
régua e cola (repor conforme a necessidade)
Matemática 96 fls: azul royal (escura)
01 régua 30 cm
História 48 fls: amarela
03 cadernos tipo ATA capa dura 96 folhas
Geografia 48 fls: Laranja
04 cadernos tipo ATA capa dura 48 folhas
Ciências 48 fls: verde
01 jogo de canetinhas hidrocor 12 cores
01 tesoura sem ponta com nome gravado
Produção de texto 48 fls: lilás (roxa)
 Livros e cadernos deverão ser encapados e etiquetados com o nome do aluno.
 Os cadernos devem ter margens de acordo com o padrão de cores da escola.

ENTREGA DE MATERIAIS
Primeiro dia de aula trazer apenas, cadernos, agenda e estojo. O aluno deverá trazer os
materiais depois do primeiro dia de aula, conforme orientações que irão na agenda.
MATERIAIS DIVERSOS:
01 camiseta grande para atividade com artes (pode ser usada) com o nome do aluno
02 revistas usadas (Crescer, Viagem, Criativa ...)
01 material dourado em madeira de 100 peças
04 pastas transparentes com elástico
01 pasta polionda 2 cm com elástico
01 pincel chato no 10 (pode ser usado)
01 cola blascoplast
03 colas (90 ml)
01 bloco de papel criativo (ofício 2)

ITENS DO VALE MATERIAIS DA ESCOLA
01 pote de tinta guache (branca)
03 folhas de cada papel carmem (cores variadas)
02 folhas de papel camurça (cores variadas)
01 pacote de papel sulfite (500 folhas) formato A4
01 fita adesiva PVC – transparente

Adquira o vale destes
materiais na escola por
um valor acessível.

– 5o ANO – Lista de Material 2019
ITENS A SEGUIR DEVERÃO VIR NA MOCHILA DO ALUNO, DEPOIS DO PRIMEIRO DIA DE
AULA, CONFORME ORIENTAÇÕES NA AGENDA.
LIVROS DIDÁTICOS:
PORTUGUÊS: Projeto Buriti – 5o ano – 4a edição – Editora Moderna (não é edição Plus)
Caderno de atividades – Projeto Buriti – Volume 5 – 4a edição – Editora Moderna
DICIONÁRIO: Minidicionário da Língua Portuguesa – mini Aurélio – revisado conforme acordo ortográfico;
GRAMÁTICA FUNDAMENTAL – 5o ano – Douglas Tufano – 3a edição. Editora Moderna
MATEMÁTICA: Livro e Caderno de Atividades – A Conquista da Matemática – 5o ano – Giovanni
Giovanni Jr – Edição reformulada. Editora FTD
HISTÓRIA: Projeto Buriti – Volume 5 – 4a edição – Editora Moderna (não é edição Plus)
GEOGRAFIA: A Aventura do Saber – 5o ano – Rosaly B. Chianca e Francisco M. B. Teixeira – 2a
edição.Ed. Leya
CIÊNCIAS: A Aventura do Saber – 5o ano – Antônio Lembro e Isabel Costa – 2a edição. Editora Leya
INGLES: YOU TABBIE – Volume 5 – Macmillan
EDUCAÇÂO CRISTÃ: A criança faz parte da igreja (Para Juvenis) – Márcia Ribeiro Silva – Ed. AMS
(Livrarias Videira)
BIBLIA SAGRADA: na linguagem de hoje
01 Bloco de caligrafia (adquirir na escola)
01 Bloco de 4 passos (adquirir na escola)
(Existem alguns conteúdos que serão adaptados para alinhar com a nossa filosofia de ensino).
LIVROS LITERÁRIOS: (encapados com plástico transparente)
1. As memórias de Marquinhos – Ed. Alicerces (adquirir na escola)
2. História da eletricidade – Matthew Lelly, Jacqui Balley – Ed. DCL
3. A vida de Marinho Lutero – Ed. Cristã Evangélica (adquirir na escola)
4. Um livro sobre educação financeira será indicado no decorrer do ano.
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL: (enviar na mochila diariamente desde o 1a dia de aula)
Agenda Escolar – OBRIGATÓRIA – Adquirir na escola
o
o
Margens dos cadernos/2 ao 5 ano
01 estojo contendo: lápis preto, borracha, lápis de cor,
Português 96 fls: vermelha
apontador, régua e cola (repor conforme a necessidade)
Matemática 96 fls: azul royal (escura)
03 cadernos tipo ATA capa dura 96 folhas
História 48 fls: amarela
03 cadernos tipo ATA capa dura 48 folhas
Geografia 48 fls: Laranja
01 tesoura sem ponta com nome gravado
Ciências 48 fls: verde
01 Jogo de canetinhas hidrocor 12 cores
Produção de texto 96 fls: lilás (roxa)

 Livros e cadernos deverão ser encapados e etiquetados com o nome do aluno.
 Os cadernos devem ter margens de acordo com o padrão de cores da escola.

ENTREGA DE MATERIAIS
Primeiro dia de aula trazer apenas, cadernos, agenda e estojo. O aluno deverá trazer os
materiais depois do primeiro dia de aula, conforme orientações que irão na agenda.
MATERIAIS DIVERSOS:
04 pastas transparentes COM ELÁSTICO
01 pastas polionda 2 cm com elástico (p/ trabalhos de arte)
01 camiseta grande para artes (pode ser usada) com o nome do aluno
02 revistas usadas (Crescer, Viagem, Criativa ...)
01 material dourado em madeira de 100 peças
01 pincel chato no 10 (pode ser usado)
02 colas (90 ml)
01 cola gliter
01 blocos de papel criativo (ofício 2)

ITENS DO VALE MATERIAIS DA ESCOLA
01 pacote de papel sulfite (500 folhas) formato A4
01 pote de tinta guache preta
01 fita adesiva larga transparente
03 folhas de papel Carmem (cores variadas)

Adquira o vale destes
materiais na escola por
um valor acessível.

