LISTA DE LIVROS DO 1º ANO
2021
1. Kit completo do Sistema Ari de Sá com todas as disciplinas.
2. Inglês.
Bright Ideas Level 1 Activity Book with Online Practice
Editora : Oxford
Autores: Varios autores
Bright Ideas Level 1 Class Book
Editora : Oxford
Autores: Vários autores
HOTSITE PARA COMPRA DE LIVROS DE INGLÊS
www.sbs.com.br/escolapequenopolis
3. Literatura Obrigatória.
Nome: Milagres da Natureza – Era uma vez uma semente
Autor: Judith Anderson e Mike Gordon
Editora: Scipione
Nome: Fábulas de Esopo
Autor: Ruth Rocha
Editora FTD
Sugestões – Escolher dois livros (1 de cada coleção) – Os livros serão usados desde a primeira
semana de aula
1ª Coleção
Nome: Estrelinhas
Autora: Sônia Junqueira
Editora: Ática











O Galo Maluco
O Peru de Peruca
Regina e o Mágico
O Macaco Medroso
O Caracol Viajante
O Menino e o Muro
A Onça e a Anta
O Sonho da Vaca
O Mistério da Lua
O Peixe Pixote

2ª Coleção
Nome: Fazendo História
Autora: Lúcia Reis
Editora: Paulinas









O Gato Pirado
O Mago Maluco
O Boi, a Vaca e o Bolo
A Casa do Coelho
A Esquisita Aranha Rita
O Grande Problema da Vaca
Letícia
Inácio, o Rato Sortudo
Gláucio, o Caracol Enrolado

MATERIAL INDIVIDUAL DO 1º ANO - 2021
01 estojo contendo: 2 lápis de ponta n° 2, apontador, borracha, lápis de cor, régua (20 cm) e
tesoura com ponta redonda com NOME GRAVADO.
03 classificadores pasta grampo tamanho ofício incolor, com nome
02 classificadores com elástico tamanho ofício amarelo, com nome (para Inglês)
01 garrafinha (para água) COM NOME
01 avental COM NOME.
01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária da criança (trabalhar estratégias,
concentração e raciocínio lógico, dentro da faixa etária da criança). Exceção de letras de
madeira ou emborrachadas, cruza letras, já sei ler e memória das sílabas.
01 caderno brochura GRANDE– 48 folhas – capa dura, sem espiral (com nome na capa)
01 agenda escolar tamanho meia folha com espiral (é a agenda ideal para o nível de escrita e
organização espacial da criança)
01 Gibi por aluno

ENTREGA DOS MATERIAIS
OBSERVAÇÃO: As datas de entrega dos materiais de artes de uso coletivo serão
definifidas e divulgadas pela escola quando for estabelecido o início das aulas
presenciais pelas autoridades competentes. Os materiais de uso individual precisam
ser devidamente identificados, e deverão ser entregues separadamente dos de
uso coletivo pelo aluno em sala, quando iniciar a aula presencial. É imprescindível
que todos os lápis, inclusive os de cores, estejam com o nome do aluno gravado.

LISTA DE LIVROS DO 2º ANO

2021
1. Kit completo do Sistema Ari de Sá com todas as disciplinas.
2. Língua Portuguesa – 1 dicionário.
Sugestões: Minidicionário Silveira Bueno – Ed. FTD
Dicionário Saraiva jovem – Ed. Saraiva
Mini Aurélio – Ed. Positivo
3. Língua Inglesa.
Bright Ideas Level 2 Activity Book with Online Practice
Editora: Oxford
Autores: Vários autores
Bright Ideas Level 2 Class book
Editora: Oxford
Autores: Vários autores
Inglês Ciências
TDL NATURAL SCIENCES 1 SB
Módulo 2
ATENÇÃO
Somente os alunos novos comprarão os módulos de Ciências, pois utilizaremos os adotados em
2020. Os alunos da casa já têm esse módulo comprado para o curso do 1º ano/2020.
HOTSITE PARA COMPRA DE LIVROS DE INGLÊS
www.sbs.com.br/escolapequenopolis
4. Literatura Obrigatória.
Nome: Frida Kahlo e seus animalitos
Autora: Monica Brown
Coleção Arca de Noé
Editora: FTD
Nome: Ninguém é igual a ninguém
Autores: Regina Rennó e Regina Otero
Série Ludo Ludens
Editora do Brasil

OBSERVAÇÃO:
Os livros de literatura para a “Ciranda Literária” serão pedidos posteriormente apenas aos
alunos novos e aos alunos da casa que não entregaram em 2020.

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL DO 2º ANO - 2021


01 caderno brochura (grande) – 48 folhas



01 caderno de desenho



02 classificadores acrílico, vermelho, com elástico (para Inglês)



02 classificadores com grampo, acrílico, incolor.



01 régua de 20 cm.



01 caixa de lápis de cor (12 cores).



01 tesoura sem ponta.



01 cola bastão.

 01 estojo completo contendo: borracha, apontador com depósito, 2 lápis preto ou grafite e 01
marca texto.


01 agenda escolar tamanho meio ofício.



01 garrafinha (para água).

ENTREGA DOS MATERIAIS
OBSERVAÇÃO: As datas de entrega dos materiais de artes de uso coletivo serão
definifidas e divulgadas pela escola quando for estabelecido o início das aulas
presenciais pelas autoridades competentes. Os materiais de uso individual precisam
ser devidamente identificados, e deverão ser entregues separadamente dos de
uso coletivo pelo aluno em sala, quando iniciar a aula presencial. É imprescindível
que todos os lápis, inclusive os de cores, estejam com o nome do aluno gravado.

LISTA DE LIVROS DO 3º ANO

2021
1. Kit completo do Sistema Ari de Sá com todas as disciplinas.
2. Língua Portuguesa – 1 dicionário
Sugestões: Minidicionário Silveira Bueno – Ed. FTD
Dicionário Saraiva jovem – Ed. Saraiva
Mini Aurélio – Ed. Positivo
3. Língua Inglesa:
Pack (Compra através do HOTSITE: www.sbs.com.br/escolapequenopolis)
Inglês Ciências – Oxford
TDL NATURAL SCIENCE 2
Módulo 2
ATENÇÃO
Somente os alunos novos comprarão os módulos de Ciências, pois utilizaremos os adotados em
2020. Os alunos da casa já têm esse módulo.
HOTSITE PARA COMPRA DE LIVROS DE INGLÊS
www.sbs.com.br/escolapequenopolis
4. Literatura Obrigatória
Nome: De grão em grão
Autora: Katie Smith Milway
Editora: Melhoramentos
Nome: O amigo do rei.
Autor: Ruth Rocha
Editora: Salamandra

OBSERVAÇÃO:
Os livros de literatura para a “Ciranda Literária” serão pedidos posteriormente apenas aos
alunos novos e aos alunos da casa que não entregaram em 2020.

MATERIAL INDIVIDUAL DO 3º ANO - 2021


01 Caderno brochura grande – 96 folhas



01 Caderno de desenho capa dura (sem espiral)



01 Monobloco



01 Estojo completo (2 lápis, 2 borrachas, 2 canetas, 1 apontador com depósito)



02 Marcadores de texto cores diferentes



01 Régua 30 cm.



01 Caixa de lápis de cor (12 cores)



01 Caixa de hidrocor (12 cores)



01 Tesoura sem ponta com nome.



01 Cola bastão.



01 Agenda tamanho meio ofício



02 Classificadores com grampo, acrílico, transparente, verde.



02 Classificadores brancos, acrílico, com elástico (para Inglês)



01 Jogo de acordo com a faixa etária.



01 calculadora simples



01 garrafinha (para água)

ENTREGA DOS MATERIAIS
OBSERVAÇÃO: As datas de entrega dos materiais de artes de uso coletivo serão
definifidas e divulgadas pela escola quando for estabelecido o início das aulas
presenciais pelas autoridades competentes. Os materiais de uso individual precisam
ser devidamente identificados, e deverão ser entregues separadamente dos de
uso coletivo pelo aluno em sala, quando iniciar a aula presencial. É imprescindível
que todos os lápis, inclusive os de cores, estejam com o nome do aluno gravado.

LISTA DE LIVROS DO 4º Ano
2021

1. Kit completo do Sistema Ari de Sá com todas as disciplinas.
2. Língua Portuguesa – 1 dicionário.
Sugestões: Minidicionário – Luft – Ed. Ática
Dicionário Saraiva jovem – Ed. Saraiva
Mini Aurélio – Ed. Positivo
3. Língua Inglesa.
Pack (Compra através do HOTSITE: www.sbs.com.br/escolapequenopolis)
TDL NATURAL SCIENCE 3 SB
Módulo 2: Our bodies and health
ATENÇÃO
Somente os alunos novos comprarão os módulos de Ciências, pois utilizaremos os adotados em
2020. Os alunos da casa já têm esse módulo.

4. Literatura Obrigatória.
Nome: O pequeno Samurai
Autor: André Kondo
Editora: FTD
Nome: De grão em grão, o sucesso vem na mão.
Autora: Katie Smith Milway
Editora: Melhoramentos
Uma gramática para consulta – Escolher uma das sugestões a seguir:

Descobrindo a gramática – 4º ano – Ensino Fundamental/Autores: Giacomozzi, Gilio e
Valério, Gildete. Editora FTD.

Nova Gramática do Português Contemporâneo/Autor: Celso Cunha. Editora Lexikon

Novíssima Gramática da Língua Portuguesa/ Autor Cegalla Domingos Paschoal. Editora
Nacional

OBSERVAÇÃO:
Os livros de literatura para a “Ciranda Literária” serão pedidos posteriormente apenas aos
alunos novos e aos alunos da casa que não entregaram em 2020.

MATERIAL INDIVIDUAL DO 4º Ano – 2021


01 Caderno brochura grande – 96 folhas



01 Monobloco



01 Cola líquida pequena



02 Classificadores com elástico (para Inglês) - azul



01 Estojo completo:
(2 lápis ou grafite, 1 borracha, 2 canetas vermelhas e 2 azuis, 1 apontador com depósito.)



01 Régua 30 cm.



01 Caixa de lápis de cor (12 cores)



01 Caixa de Hidrocor (12 cores)



01 Tesoura ponta grossa com nome



01 Agenda tamanho meio ofício



02 Classificadores com grampo, acrílico, transparente, incolor.



01 Jogo de acordo com a faixa etária.



01 caderno de desenho, capa dura (grande) com espiral



01 calculadora simples.



01 garrafinha (para água)

ENTREGA DOS MATERIAIS
OBSERVAÇÃO: As datas de entrega dos materiais de artes de uso coletivo serão
definifidas e divulgadas pela escola quando for estabelecido o início das aulas
presenciais pelas autoridades competentes. Os materiais de uso individual precisam
ser devidamente identificados, e deverão ser entregues separadamente dos de
uso coletivo pelo aluno em sala, quando iniciar a aula presencial. É imprescindível
que todos os lápis, inclusive os de cores, estejam com o nome do aluno gravado.

LISTA DE LIVROS DO 5º Ano
2021

1.

Kit completo do Sistema Ari de Sá com todas as disciplinas.

2.

Língua Inglesa.
Pack (Compra através do HOTSITE: www.sbs.com.br/escolapequenopolis)

TDL NATURAL SCIENCES 3 SB
Módulo 4: Tecnology objects and machines
ATENÇÃO
Somente os alunos novos comprarão os módulos de Ciências, pois utilizaremos os adotados em
2020. Os alunos da casa já têm esse módulo.

3.

Língua Portuguesa – 1 dicionário.

4.

Gramática – Para consulta – sugestões a seguir:


Nova Gramática do Português Contemporâneo/Autor: Celso Cunha. Editora Lexikon

Novíssima Gramática da Língua Portuguesa/ Autor: Cegalla Domingos Paschoal. Editora
Nacional
5.

Literatura Obrigatória



Nome: Irmão Negro
Autor: Walcyr Carrasco
Editora: Moderna



Nome: O Escaravelho do Diabo
Autor: Lúcia Machado de Almeida
Editora: Ática

OBSERVAÇÃO:
Os livros de literatura para a “Ciranda Literária” serão pedidos posteriormente apenas aos
alunos novos e aos alunos da casa que não entregaram em 2020.

MATERIAL INDIVIDUAL DO 5º Ano - 2021


1 caderno de brochura grande de 96 folhas



2 classificadores verdes acrílico com elástico (para Inglês)



1 par de esquadros



1 transferidor de 180º



1 régua de 20cm



1 caixa de lápis de cor (12 cores) tipo aquarelável



1 caixa de Hidrocor (12 cores)



1 cola bastão



1 tesoura sem ponta



1 estojo com: 2 canetas azuis e 2 vermelhas, 1 borracha, 1 apontador com depósito e 2

lápis ou grafite.


1 caderno de desenho (em espiral) grande



1 classificador vermelho com elástico tamanho ofício



1 classificador amarelo com elástico tamanho ofício



1 classificador incolor (pasta grampo) tamanho ofício



1 garrafinha individual (para beber água)



1 calculadora simples pequena



1 jogo compatível com a faixa etária



1 agenda escolar tamanho meio ofício

ENTREGA DOS MATERIAIS
OBSERVAÇÃO: As datas de entrega dos materiais de artes de uso coletivo serão
definifidas e divulgadas pela escola quando for estabelecido o início das aulas
presenciais pelas autoridades competentes. Os materiais de uso individual precisam
ser devidamente identificados, e deverão ser entregues separadamente dos de
uso coletivo pelo aluno em sala, quando iniciar a aula presencial. É imprescindível
que todos os lápis, inclusive os de cores, estejam com o nome do aluno gravado.

