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RELAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL / 2017 – MATERNAL  – (3 ANOS) 

Srs. Pais ou Responsáveis, 
A lista de livros e materiais adotados constituem importante suporte para o sucesso do processo educativo, 

facilitando a aquisição do conhecimento e o desenvolvimento das diversas habilidades das crianças.  
Solicitamos que entreguem os materiais nos prazos determinados, para que o colégio possa atender às 

famílias de forma organizada.  
 

 SISTEMA UNO INTERNACIONAL – LIVROS INTEGRADOS 

 

MÓDULO 1 

MÓDULO 2 

MÓDULO 3 

MÓDULO 4 

 

 

 
 
 
 
 
 

PARADIDÁTICOS 

 
⇒ A Chuvarada  
Aut. Angiolina D. Bragança – 
Isabella Carpaneda 
Ilustrador: Tati Rivoire 

                Ed. FTD 
 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  
Qtd. DISCRIMINAÇÃO Qtd. DISCRIMINAÇÃO 

01 unid 01 Saco de TNT (40x60) para guardar os blocos lógicos. 01 unid Merendeira (identificada) com o nome da criança  

01 unid Tesoura sem ponta (identificada com o nome da criança) 04 unid Fotos 3 x 4 da criança  
 

02 unid Pasta polionda (fina) (identificada com o nome da  
criança) para transportar as atividades extra classe   

01 unid Copo de inox (identificado com o nome da criança) 

20 unid 
 
01 unid. 

Envelopes (26/36) cor branca para colocar atividades 
mensais  
Avental (identificado com o nome da criança)  

01 unid 
01 unid 

Calcinha (identificada com o nome da criança) 
Cueca (identificada com o nome da criança) 

01 unid Carimbo Automático com o nome completo da criança 
(Em letra caixa alta simples, exemplo “Arial”) Sem 
abreviatura 

01 unid 
 

Calção e 01 blusa branca identificada com o nome da 
criança.  

01 Unid. Alfabeto móvel de madeira “para atividades de 
linguagem” (Obs: Não aceitamos de papel) 

01 unid Brinquedo de encaixe ou jogo educativo (identificado com 
o nome da criança) 

 

MATERIAL DE USO NA HIGIENE PESSOAL 
QTD DISCRIMINAÇÃO 

02 unid Escova de dente com caixa protetora (identificadas). 
01 unid Toalha pequena para mãos (identificada com o nome da criança). Conservar na lancheira. 
01 unid Guardanapo de tecido pequeno para o lanche (identificado com o nome da criança). Conservar na lancheira. 

 

MATERIAL COM O RECURSO DE APRENDIZAGEM 
Qtd. DISCRIMINAÇÃO Qtd. DISCRIMINAÇÃO 

02 unid. Coleção de madeira  01 cx Massa de modelar grande  
03 unid. Lápis com borrachas  50 unid. Palito de picolé colorido   
02 unid. Revistas usadas    

   

Av. Jornalista Josípio Lustosa , 6918 Mocambinho – I  CEP – 64010-790  
Fone- 3224-1060 / 3224- 1093 
E-mail: ie.saojoseadm@hotmail.com 

⇒ A Cigarra e a Formiga  
Aut:  Ana Oom  
Ilustrador: Madalena Matoso 
Ed. FTD 

⇒ O Livro Mágico 
Aut: K.T Hao 
Ilustrador: Giuliano Ferri 
Tradutor: Heloisa Prieto 
Ed. FTD 
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MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTE 
Qtd. DISCRIMINAÇÃO Qtd. DISCRIMINAÇÃO 

01 unid Cola para isopor 90g 01 unid Pincel de pelo nº 16 (identificado).  
02 fls E.V.A (não tóxica) 01 fl Papel crepom 
01 unid Bloco de papel Filipinho color  01 unid Caderno de desenho grande com aspiral (projetos) 
1 cx  Tinta guache  01 unid Blocos de sulfite (amarelo) 
01 unid Pincel hidrocor para tecido azul ou preto 02 unid Tinta para rosto (liquida)  
03 unid Tintas acrilex 01 unid. Tela para pintura (24 x 30 cm)  
50 unid Balões para atividades que desenvolvam a respiração, jogos e brincadeiras. 
02 unid. Resma de papel A4 para impressão de projetos educacionais da escola. 

 
 

Obs. Havendo necessidade do uso de outros materiais nas aulas de arte estes serão pedido no 
momento adequado. 
 
 

INFORMAÇÕES GERAIS  
1. Entrega do Material Individual  

    Local: Sala de aula da turma que irá cursar em 2017 
    Período – de 18 a 31/01/2017. 
    Horário: 8 horas às 11 horas  
                14 horas às 17 horas  

OBS.: Os demais materiais deverão ser entregues no local 
de matriculas (biblioteca) no período de 18 a 31/01/2017 
 

   2. Início das aulas: 06/02/2017 

3. Uniforme  
    Blusa (bordar o nome da criança na blusa no lado esquerdo, na 
altura do peito, com linha cor azul conforme modelo exposto na 
escola). 

A blusa será vendida na escola a partir do dia 09.01.17.  
    Short poderá ser confeccionado a critério obedecendo cor, tecido 

e modelo da escola ou na loja da Unifarda Rua Barroso, 449 – 
próximo a Babylândia – Centro Norte – fone: 3226-4310)  

    Tecido do short – Gabardine Santista cor azul celeste.  
    Calçado: tênis preto sem detalhes e meia branca sem detalhes. 
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RELAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL / 2017 – NÍVEL I – (4 ANOS) 
Srs. Pais ou Responsáveis, 

A lista de livros e materiais adotados constituem importante suporte para o sucesso do processo educativo, facilitando a 
aquisição do conhecimento e o desenvolvimento das diversas habilidades das crianças.  

Solicitamos que entreguem os materiais nos prazos determinados, para que o colégio possa atender às famílias de forma 
organizada.  

 

SISTEMA UNO INTERNACIONAL – LIVROS INTEGRADOS 

MÓDULO 1 

MÓDULO 2 

MÓDULO 3 

MÓDULO 4  

 
 

 
Paradidáticos 

 
 
 
 
 

 
 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  
Qtd. DISCRIMINAÇÃO Qtd. DISCRIMINAÇÃO 

01 unid Merendeira (identificada) com o nome da criança  05 unid Apontadores  
01 unid Tesoura sem ponta (identificada com o nome da criança) 04 unid Fotos 3 x 4 da criança  
01 unid Copo de inox (identificado com o nome da criança) 01 unid 

 
01 unid. 

Estojo simples (identificado com o nome da 
criança) para colocar lápis, tesoura, apontador. 
Avental (identificado com o nome da criança) 

01 unid 

01 unid 

Calcinha (identificada com o nome da criança 

Cueca (identificada com o nome da criança) 
01 unid Pasta polionda (fina) (identificada com o nome da  

criança) para transportar as atividades extra classe 
  

01 unid Calção e 01 blusa branca identificada com o nome da criança.  
25 unid Envelopes (26/36) cor branca para colocar atividades mensais (não aceitamos outra cor)  

MATERIAL DE USO NA HIGIENE PESSOAL 
QTD DISCRIMINAÇÃO 

02 unid Escova de dente com caixa protetora (identificada). 
01 unid  Toalha pequena para mãos (identificada com o nome da criança). Conservar na lancheira. 
01 unid Guardanapo de tecido pequeno para o lanche (identificada com o nome da criança). Conservar na lancheira. 

 

MATERIAL COM O RECURSO DE APRENDIZAGEM 
Qtd. DISCRIMINAÇÃO Qtd. DISCRIMINAÇÃO 

01 unid Alfabeto móvel (madeira) (identificado) 
Obs.: Não aceitamos de papel 

02  unid Cadernos de Caligrafia (um para casa e um para classe).  
Não aceitamos caderno grande. 

05 cxs  Coleção de madeira (com 12 unidades)  02 unid Cadernos de matemática (um para casa e um para classe) 
obs. Não aceitamos caderno grande 

01 cx Caixa de coleção de cera (grossa)  25  unid Lápis  
02 fls E.V.A  (sendo 1 estampado) 30. unid Borrachas ponteiras  

01 unid Jogo educativo de acordo com a idade  01 unid Massa de modelar (grande)  
50 unid. Balões para atividades que desenvolvam a respiração, jogos e brincadeiras.  

Av. Jornalista Josípio Lustosa , 6918 Mocambinho – I  CEP – 64010-790  
Fone- 3224-1060 / 3224- 1093 
E-mail: ie.saojoseadm@hotmail.com 

⇒ A Galinha Ruiva  
Ilustradores: Fabio 

Eiji Sirasuma / Luis 
Podavin / Ricardo J. 
Paaonessa 

Editora FTD 
Autor: FTD Editora 

 

⇒ A flauta mágica  
Autor: Wolfgang 

Amadeus Mozart  
Editora: FTD 
Ilutrador: Edmee 

Cannard  

 

⇒ O rato do 
campo e o 
rato da 
cidade  

Autor: Flavio de 
Souza  

Editora: FTD  

⇒ Macaquinho  
Autor: Ronaldo 

Simões Coelho  
Editora: FTD  
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MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTE 
Qtd. DISCRIMINAÇÃO Qtd. DISCRIMINAÇÃO 

01 unid Caderno de desenho grande com aspiral para projetos.  01 fls Papel collor set.  
01 unid Cola gliter.  01 unid Pincel de pelo nº 10.  
50 unid Palitos de picolé colorido. 01 unid Cola de isopor 90g. 
01 unid Tela para pintura (24 x 30 cm).  01 fls. Papel peso 40.    
01 unid Bloco de Papel Sulfite escolar – ( azul). 03 unid. Tinta acrilex  
02 unid Revistas usadas (1 gibi e 1 normal). 01 unid. Novelo de lã 
01 unid Bloco de papel filipinho.     
02 unid. Resma de papel A4  para impressão de projetos educacionais da escola. 
 

Obs. Havendo necessidade do uso de outros materiais nas aulas de arte estes serão pedido no momento 
adequado. 

 
 
 

INFORMAÇÕES GERAIS  
1. Entrega do Material Individual  

    Local: Sala de aula da turma que irá cursar em 2017 
    Período – de 18 a 31/01/2017. 
    Horário: 8 horas às 11 horas  
                14 horas às 17 horas  

OBS.: Os demais materiais deverão ser entregues no 
local de matriculas (biblioteca) no período de 18 a 
31/01/2017 
 

  2. Início das aulas: 09/02/2017 

3. Uniforme  
    Blusa (bordar o nome da criança na blusa no lado esquerdo, na altura 
do peito, com linha cor azul conforme modelo exposto na escola). 

A blusa será vendida na escola a partir do dia 09/01/17.  
    Short poderá ser confeccionado a critério obedecendo cor, tecido e 

modelo da escola ou na loja da Unifarda Rua Barroso, 449 – próximo 
a Babylândia – Centro Norte – fone: 3226-4310)  

    Tecido do short – Gabardine Santista cor azul celeste.  
    Calçado: tênis preto sem detalhes e meia branca sem detalhes.  
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RELAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL / 2017 – NÍVEL II – (5 ANOS) 

Srs. Pais ou Responsáveis, 
A lista de livros e materiais adotados constituem importante suporte para o sucesso do processo educativo, 

facilitando a aquisição do conhecimento e o desenvolvimento das diversas habilidades das crianças.  
Solicitamos que entreguem os materiais nos prazos determinados, para que o colégio possa atender às 

famílias de forma organizada.  
 

 SISTEMA UNO INTERNACIONAL – LIVROS INTEGRADOS 
 

MÓDULO 1 

MÓDULO 2 

MÓDULO 3 

MÓDULO 4 
 
 
 
 

 

 
Paradidáticos 

 
 
 
 
 
 

 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  
Qtd. DISCRIMINAÇÃO Qtd. DISCRIMINAÇÃO 

06 unid Apontadores  01 unid Merendeira (identificada) com o nome da criança  
01 unid Tesoura sem ponta (identificada com o nome 

da criança). 
04 unid Fotos 3 x 4 da criança.  

01 unid Copo de inox (identificado com o nome da 
criança). 

01 unid Estojo simples (identificado com o nome da criança) para colocar 
lápis, tesoura, apontador. 

01 unid. Avental (identificado com o nome da criança). 30 unid Envelopes (26/36) cor branca para colocar atividades mensais  
30  unid Lápis.    

02  unid 
Pasta polionda (fina) (identificada com o nome da  
criança) para transportar as atividades extra classe   02 unid. Revistas usadas (1 normal e 1 Gibi). 

30 unid. Borrachas ponteiras.    
 

MATERIAL DE USO NA HIGIENE PESSOAL  
QTD DISCRIMINAÇÃO 

01 unid Toalha pequena para mãos (identificada com o nome da criança). Conservar na lancheira. 
01 unid Guardanapo de tecido pequeno para o lanche (identificado com o nome da criança). Conservar na lancheira. 

 
 

MATERIAL COM O RECURSO DE APRENDIZAGEM 
Qtd. DISCRIMINAÇÃO Qtd. DISCRIMINAÇÃO 

06 cxs Coleção de madeira(com 12 unidades)  02  unid Cadernos de Caligrafia (um para casa e um para classe).  
01 cx Caixa de coleção de cera (grossa)  02 unid Cadernos de matemática (um para casa e um para classe). Não  

aceitamos caderno grande. 
01 unid  Jogo educativo de acordo com a idade  01 unid Estojo de hidrocor fino com 12 unidades. 
01 unid Massa de modelar grande   02 unid E.V.A comum  
50 unid Balões para atividades que desenvolvam 

a respiração, jogos e brincadeiras. 
  

 

 

Av. Jornalista Josípio Lustosa , 6918 Mocambinho – I  CEP – 64010-790  
Fone- 3224-1060 / 3224- 1093 
E-mail: ie.saojoseadm@hotmail.com 

⇒ Nossos Livros   
Autor: Peter Carnavas  
Tradução: Rosana Rios  
Editora: FTD 

⇒ Não quero... ir à 
escola   
Autor: Ana Oom  
Editora: FTD 

⇒ O Presente de 
Aniversário   
Autor: Ellen Pestili  
Editora: FTD 
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MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTE 
Qtd. DISCRIMINAÇÃO Qtd. DISCRIMINAÇÃO 

01 unid Caderno de desenho grande, com aspiral para projetos  01 unid  Cola de isopor 90g.  
01 unid Tela para pintura (24 x 30 cm). 01 unid Pincel de pelo nº 10.  
01 unid  Bloco de sulfite  verde. 01 cx Tinta guache.  
01 pac. Palito de picolé  01. unid. Cola colorida (tubo). 
03 unid. Tinta Acrilex 01 pct. Canudos grosso.  
02 unid. Resma de papel A4  para impressão de projetos educacionais da 

escola. 
1 fl  Papel cartão 

 

 
Obs. Havendo necessidade do uso de outros materiais nas aulas de arte estes serão pedido no 
momento adequado. 

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS  
1. Entrega do Material Individual  

    Local: Sala de aula da turma que irá cursar em 2017 
    Período – de 18 a 31/01/2017. 
    Horário: 8 horas às 11 horas  
                14 horas às 17 horas  

OBS.: Os demais materiais deverão ser entregues no local 
de matriculas (biblioteca) no período de 18 a 31/01/2017 
 
2. Início das aulas: 09/02/2017  

3. Uniforme  
    Blusa (bordar o nome da criança na blusa no lado esquerdo, na 
altura do peito, com linha cor azul conforme modelo exposto na 
escola). 

A blusa será vendida na escola a partir do dia 09/01/17.  
    Short poderá ser confeccionado a critério obedecendo cor, tecido e 

modelo da escola ou na loja da Unifarda Rua Barroso, 449 – 
próximo a Babylândia – Centro Norte – fone: 3226-4310)  

    Tecido do short – Gabardine Santista cor azul celeste.  
    Calçado: tênis preto sem detalhes e meia branca sem detalhes.  
 

  


