LISTA DE MATERIAIS – 2018 –
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
a) As aulas em 2018 para o EFI terão início no dia 01 de Fevereiro.
b) Os livros poderão ser adquiridos pelo site da Livro Fácil (http://www.livrofacil.net/), selecione o Colégio
Metodista Granbery e digite a senha de acesso granbery18 para receber os descontos exclusivos para
alunos do Colégio.
c) A família que comprar, no 1º e/ou no 2º lote conforme abaixo, receberá o pedido na escola separado por
aluno.
Lote
Último dia para comprar
Data prevista de entrega no Colégio
1º lote
17 de janeiro 2018
21 de janeiro 2018
2º lote
25 de janeiro 2018
05 de fevereiro 2018

Quant.
01
01
01
01
01
04
01
01
01
03
01
01
01
01
01
04
01
01
01
02
01
02
02
01
01

MATERIAL
Bloco de Canson tamanho A4
Pacote de papel colorset tamanho A4
Folha de papel pardo
Folha de lixa grossa tamanho A4
Pacote de EVA tamanho A4 (sugestões de cores: amarelo, azul, verde ou vermelho)
Envelopes pardos tamanho A4
Rolo de fita crepe
Caneta de tecido (cor preta)
Caixa de massinhas (com 12 unidades)
Tubos de cola colorida (sugestões de cores: amarelo, azul, verde ou vermelho)
Estojo simples / bolsinha escolar
Caixa de lápis de cor
Tesoura com ponta arredondada
Borracha branca (grande)
Apontador (com reserva)
Lápis pretos
Caixa de giz de cera
Conjunto de canetas hidrocor (pontas finas)
Resma de Papel A4 75/m2 (branco)
Tubos de cola branca 90g
Pincel para pintura nº 10 ou nº 12 (cerda firme)
Telas para pintura – (20x20 cm)
Revistas em quadrinhos
Jogo de material dourado individual de madeira
Pasta polionda fina – tamanho ofício com elástico, soft cristal (transparente)
Cadernos brochurão (grandes) de 60 folhas com pauta, margem e capa dura – Português;
06
Matemática; História / Geografia / Ciências (juntos); Ensino Religioso; Para Casa e um
caderno reserva.
01
caderno específico de Música (grande).
LIVROS
Projeto Ápis 1º ano – Autor: Luís Roberto Dante – Editora Ática – 3ª edição
Matemática
Inglês

Ensino Religioso e
Ética
Livro
complementar

SUPER Seek and Find 1 (Student’s book) – Autores: Lucy Crichton, Ceres
Lobeto, Sarak Elisabeth Sprague – Editora: Macmillan
Crer e Ser 1º ano – Sistema Mackenzie de Ensino – Editora Cultura Cristã

Brincando com os Pingos e as Letras, Volume 4 – Autores: Mary e Eliardo
França – Editora: Mary e Eliardo França
PARADIDÁTICOS
Serão solicitados 1 livro de literatura para o Clube de Leitura e
1 livro de literatura para a Semana Literária e Cultural do colégio.

OBSERVAÇÕES:
 O uniforme escolar é de uso obrigatório, desde o primeiro dia de aula.
 Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e sobrenome do(a) aluno(a), inclusive os cadernos e os
livros.
 Sugerimos encapar os livros e os cadernos para maior durabilidade.
 Os materiais da lista deverão ser entregues no primeiro dia de aula para a professora regente.
 Os materiais de consumo rápido (cadernos, lápis, borracha, apontador, cola, etc.) deverão ser repostos
pelos responsáveis, à medida que for necessário, ao longo do ano.
 Não será permitido o uso de caderno espiral ou de dez matérias no Ensino Fundamental I.

“Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento...”
Provérbios 03:13

LISTA DE MATERIAIS – 2018 –
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
a) As aulas em 2018 para o EFI terão início no dia 01 de Fevereiro.
b) Os livros poderão ser adquiridos pelo site da Livro Fácil (http://www.livrofacil.net/), selecione o Colégio
Metodista Granbery e digite a senha de acesso granbery18 para receber os descontos exclusivos para
alunos do Colégio.
c) A família que comprar, no 1º e/ou no 2º lote conforme abaixo, receberá o pedido na escola separado por
aluno.
Lote
Último dia para comprar
Data prevista de entrega no Colégio
1º lote
17 de janeiro 2018
21 de janeiro 2018
2º lote
25 de janeiro 2018
05 de fevereiro 2018

Quant.
01
01
04
01
01
01
01
01
01
04
01
01
02
01
02
02
01
01
02
01
01
03

MATERIAL
Pacote de papel tamanho A4 colorido (sugestões de cores: azul ou amarela)
Pacote de papel colorset tamanho A4
Tubos de cola colorida (sugestões de cores: azul, amarela, vermelha e verde)
Rolo de fita dupla face
Caixa de lápis de cor aquarelável
Caneta de tecido (cor azul)
Tesoura com ponta arredondada
Borracha branca (grande)
Apontador (com reserva)
Lápis pretos
Conjunto de canetas hidrocor (pontas finas)
Pincel para pintura nº 10 ou nº 12 (cerda firme)
Telas para pintura – (20x20cm)
Régua de 30 cm
Tubos de cola branca (90g)
Revistas em quadrinhos
Revista para recorte
Resma de Papel A4 75/m2 (branco)
Blocos de folhas Canson tamanho A4
Pasta polionda fina – tamanho ofício com elástico, soft cristal (transparente)
Jogo de material dourado individual de madeira
Cadernos brochurão (grandes) de 96 folhas pautados, com margem e capa dura –
Português/Produção de texto, Matemática e História/Geografia
02
Cadernos brochurão (grandes) de 60 folhas pautados, com margem e capa semidura –
Ensino Religioso e Ciências
01
Bloco de ofício grande e pautado para rascunho da produção de texto (50 folhas)
02
Cadernos para aulas de Música: um caderno brochurão (grande) e sem pauta e capa
semidura; e um caderno específico de música (grande).
01
Flauta doce soprano Yamaha Germânica.
LIVROS
Português Linguagens 2º ano – Autores: William Roberto Cereja e Thereza
Português
Cochar Magalhães – Editora: Atual – 6ª edição
Projeto Ápis 2º ano – Autor: Luís Roberto Dante – Editora Ática – 3ª edição
Matemática
Projeto Buriti de História 2º ano - Editora Moderna - 4ª edição
História
Projeto Buriti de Geografia – 2º ano – Editora Moderna - 4ª edição
Geografia
Ensino Religioso Crer e Ser 2º ano – Sistema Mackenzie de Ensino – Editora Cultura Cristã
e Ética
SUPER Seek and Find 2 (Student’s book)
Inglês
Autores: Lucy Crichton, Ceres Lobeto, Sarak Elisabeth Sprague
Editora: Macmillan
Dedilhado (revisado segundo acordo ortográfico)
Minidicionário
Indicações: Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva

Mini Aurélio – Editora Positivo ou Silveira Bueno – Editora FTD
PARADIDÁTICOS
Serão solicitados 1 livro de literatura para o Clube de Leitura e
1 livro de literatura para a Semana Literária e Cultural do colégio.
OBSERVAÇÕES:
 O uniforme escolar é de uso obrigatório, desde o primeiro dia de aula.
 Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e sobrenome do (a) aluno (a), inclusive os cadernos e os
livros.
 Sugerimos encapar os livros e os cadernos para maior durabilidade.
 Os materiais da lista deverão ser entregues no primeiro dia de aula para a professora regente.
 Os materiais de consumo rápido (cadernos, lápis, borracha, apontador, cola, etc.) deverão ser repostos
pelos responsáveis, à medida que for necessário, ao longo do ano.
 Não será permitido o uso de caderno espiral ou de dez matérias no Ensino Fundamental I.

“Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento...”
Provérbios 03:13

LISTA DE MATERIAIS – 2018 –
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
a) As aulas em 2018 para o EFI terão início no dia 01 de Fevereiro.
b) Os livros poderão ser adquiridos pelo site da Livro Fácil (http://www.livrofacil.net/), selecione o Colégio
Metodista Granbery e digite a senha de acesso granbery18 para receber os descontos exclusivos para
alunos do Colégio.
c) A família que comprar, no 1º e/ou no 2º lote conforme abaixo, receberá o pedido na escola separado por
aluno.
Lote
Último dia para comprar
Data prevista de entrega no Colégio
1º lote
17 de janeiro 2018
21 de janeiro 2018
2º lote
25 de janeiro 2018
05 de fevereiro 2018

Quant.
01
01
01
01

MATERIAL
Pacote de papel colorset tamanho A4
Bloco de folhas Canson tamanho A3
Pacote de EVA tamanho A4 (sugestões de cores: amarelo, azul, verde ou vermelho)
Pote de tinta guache (250 ml) – (sugestões de cores: azul, amarela, vermelha, verde ou
preta)
01
Caixa de lápis de cor aquarelável
01
Caneta de tecido (cor vermelha)
02
Tubos de cola branca 90g
01
Tesoura com ponta arredondada
02
Lápis pretos
01
Borracha branca (grande)
01
Régua de 30 cm
01
Apontador (com reserva)
01
Conjunto de canetas hidrocor (pontas finas)
01
Pincel para pintura nº 10 ou nº 12 (cerda firme)
02
Telas para pintura – (20x20 cm)
01
Pasta polionda fina – tamanho ofício com elástico, soft cristal (transparente)
01
Resma de Papel A4 75/m2 (branco)
02
Revistas em quadrinhos
01
Revista para recorte
03
Cadernos brochurão (grandes) de 96 folhas pautados, com margem e capa semidura –
Português/Produção de texto, Matemática, História/Geografia
02
Cadernos brochurão (grandes) de 60 folhas pautados, com margem e capa semidura –
Ensino Religioso e Ciências
01
Bloco de ofício grande e pautado para rascunho da produção de texto (50 folhas)
02
Cadernos para aulas de Música: um caderno brochurão (grande) e sem pauta e capa
semidura; e um caderno específico de música (grande).
01
Flauta doce soprano Yamaha Germânica.
LIVROS
Português Linguagens 3º ano – Autores: William Roberto Cereja e Thereza Cochar
Português
Magalhães – Editora: Atual - 6ª edição
Projeto Ápis 3º ano – Autor: Luís Roberto Dante – Editora Ática – 3ª edição
Matemática
Projeto Buriti de Ciências 3º ano – Editora Moderna - 4ª edição
Ciências
Projeto Buriti de História 3º ano – Editora Moderna - 4ª edição
História
Projeto Buriti de Geografia 3º ano – Editora Moderna - 4ª edição
Geografia
Ensino Religioso Crer e Ser 3º ano – Sistema Mackenzie de Ensino – Editora Cultura Cristã
e Ética
SUPER Seek and Find 3 (Student’s book)
Inglês
Autores: Lucy Crichton, Ceres Lobeto, Sarak Elisabeth Sprague, Editora: Macmillan
Dedilhado (revisado segundo acordo ortográfico)
Minidicionário
Indicações: Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva
Mini Aurélio – Editora Positivo ou Silveira Bueno – Editora FTD

PARADIDÁTICOS
Serão solicitados 1 livro de literatura para o Clube de Leitura e
1 livro de literatura para a Semana Literária e Cultural do colégio.
OBSERVAÇÕES:
 O uniforme escolar é de uso obrigatório, desde o primeiro dia de aula.
 Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e sobrenome do(a) aluno(a), inclusive os cadernos e os
livros.
 Sugerimos encapar os livros e os cadernos para maior durabilidade.
 Os materiais da lista deverão ser entregues no primeiro dia de aula para a professora regente.
 Os materiais de consumo rápido (cadernos, lápis, borracha, apontador, cola, etc.) deverão ser repostos
pelos responsáveis, à medida que for necessário, ao longo do ano.
 Não será permitido o uso de caderno espiral ou de dez matérias no Ensino Fundamental I.

“Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento...”
Provérbios 03:13

LISTA DE MATERIAIS – 2018 –
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
a) As aulas em 2018 para o EFI terão início no dia 01 de Fevereiro.
b) Os livros poderão ser adquiridos pelo site da Livro Fácil (http://www.livrofacil.net/), selecione o Colégio
Metodista Granbery e digite a senha de acesso granbery18 para receber os descontos exclusivos para
alunos do Colégio.
c) A família que comprar, no 1º e/ou no 2º lote conforme abaixo, receberá o pedido na escola separado por
aluno.
Lote
Último dia para comprar
Data prevista de entrega no Colégio
1º lote
17 de janeiro 2018
21 de janeiro 2018
2º lote
25 de janeiro 2018
05 de fevereiro 2018

Quant.
01
01
01
01

MATERIAL
Bloco de folhas Canson tamanho A3
Pacote de papel colorset tamanho A4
Cartolina branca
Pote de tinta guache (Sugestões de cores: vermelha, amarela, verde, azul, preta ou
branca).
01
Caneta de tecido (cor verde)
01
Pincel para pintura nº 10 ou nº 12 (cerda firme)
01
Caixa de lápis de cor aquarelável
01
Tesoura com ponta arredondada
01
Borracha branca (grande)
01
Apontador (com reserva)
02
Lápis pretos
01
Conjunto de canetas hidrocor (pontas finas)
01
Régua geométrica
01
Régua de 30 cm
02
Tubos de cola branca 90g
02
Telas para pintura – (20x20cm)
01
Pasta tipo catálogo preta, com 25 plásticos
01
Resma de Papel A4 75/m2 (branco)
03
Cadernos brochurão (grandes) de 96 folhas com margem, pautados e capa semidura –
Português, Matemática, História/Geografia
03
Cadernos brochurão (grandes) de 60 folhas com margem, pautados e capa semidura –
Ciências, Ensino Religioso/Inglês e Produção de Texto
01
Bloco de ofício grande e pautado para rascunho da produção de texto (50 folhas)
02
Cadernos para aulas de Música: um caderno brochurão (grande) e sem pauta e capa
semidura; e um caderno específico de música (grande).
01
Flauta doce soprano Yamaha Germânica.
LIVROS
Português Linguagens 4º ano – Autores: William Roberto Cereja e Thereza
Português
Cochar Magalhães – Editora: Atual - 6ª edição
Projeto Ápis 4º ano – Autor: Luís Roberto Dante – Editora Ática – 3ª edição
Matemática
Projeto Buriti de Ciências 4º ano – Editora Moderna - 4ª edição
Ciências
Projeto Buriti de História 4º ano – Editora Moderna - 4ª edição
História
Projeto Buriti de Geografia – 4º ano – Editora Moderna - 4ª edição
Geografia
Ensino Religioso Crer e Ser 4º ano – Sistema Mackenzie de Ensino – Editora Cultura Cristã
e Ética
SUPER Seek and Find 4 (Student’s book)
Inglês
Autores: Lucy Crichton, Ceres Lobeto, Sarak Elisabeth Sprague, Editora:
Macmillan
Dedilhado (revisado segundo acordo ortográfico)
Minidicionário
Indicações: Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva
Mini Aurélio – Editora Positivo ou Silveira Bueno – Editora FTD

PARADIDÁTICOS
Serão solicitados 1 livro de literatura para o Clube de Leitura e
1 livro de literatura para a Semana Literária e Cultural do colégio.
OBSERVAÇÕES:
 O uniforme escolar é de uso obrigatório, desde o primeiro dia de aula.
 Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e sobrenome do(a) aluno(a), inclusive os cadernos e os
livros.
 Sugerimos encapar os livros e os cadernos para maior durabilidade.
 Os materiais da lista deverão ser entregues no primeiro dia de aula para a professora regente.
 Os materiais de consumo rápido (cadernos, lápis, borracha, apontador, cola, etc.) deverão ser repostos
pelos responsáveis, à medida que for necessário, ao longo do ano.
 Não será permitido o uso de caderno espiral ou de dez matérias no Ensino Fundamental I.

“Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento...”
Provérbios 03:13

LISTA DE MATERIAIS – 2018 –

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
d) As aulas em 2018 para o EFI terão início no dia 01 de Fevereiro.
e) Os livros poderão ser adquiridos pelo site da Livro Fácil (http://www.livrofacil.net/), selecione o Colégio
Metodista Granbery e digite a senha de acesso granbery18 para receber os descontos exclusivos para
alunos do Colégio.
f) A família que comprar, no 1º e/ou no 2º lote conforme abaixo, receberá o pedido na escola separado por
aluno.
Lote
Último dia para comprar
Data prevista de entrega no Colégio
1º lote
17 de janeiro 2018
21 de janeiro 2018
2º lote
25 de janeiro 2018
05 de fevereiro 2018

Quant.

MATERIAL

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

Pacote de papel colorset tamanho A4
Bloco de folhas Canson A4 (210mm x 297mm)
Cartolina branca
Pote de tinta guache (sugestões de cor: azul, vermelha, verde, amarela, preta ou branca).
Caneta de tecido (amarela, laranja, roxa ou rosa)
Caixa de lápis de cor aquarelável
Canetas esferográficas (preta, vermelha e azul)
Tesoura com ponta arredondada
Régua de 30 cm
Borracha branca (grande)
Apontador (com reserva)
Lápis pretos
Conjunto de canetas hidrocor (pontas finas)
Tubo de cola branca 90g
Rolo de barbante colorido (sugestão de cores: azul, vermelho ou laranja)
Pincel para pintura nº 10 ou nº 12 (cerda firme)
Telas para pintura – (20x20cm)
Caixa de MDF – (10x10cm)
Revista para recorte
Resma de Papel A4 75/m2 (branco)
Pasta polionda fina – tamanho ofício com elástico, soft cristal (transparente)
Cadernos brochurão (grandes) de 96 folhas com margem, pautados e capa semidura –
Português, Matemática, História/Geografia

03

Cadernos brochurão (grandes) de 60 folhas com margem, pautados e capa semidura –
Ciências, Ensino Religioso/Inglês e Produção de Texto

02

Cadernos para aulas de Música: um caderno brochurão (grande) e sem pauta e capa
semidura e um caderno específico de música (grande).

01

Flauta doce soprano Yamaha Germânica.

Português
Matemática
Ciências
História
Geografia
Ensino Religioso
e Ética

LIVROS
Português Linguagens 5º ano – Autores: William Roberto Cereja e Thereza
Cochar Magalhães – Editora: Atual – 6ª edição
Projeto Ápis 5º ano – Autor: Luís Roberto Dante – Editora Ática - 3ª edição
Projeto Buriti de Ciências 5º ano – Editora Moderna - 4ª edição
Projeto Buriti de História 5º ano – Editora Moderna - 4ª edição
Projeto Buriti de Geografia – 5º ano – Editora Moderna – 4ª edição
Crer e Ser 5º ano – Sistema Mackenzie de Ensino – Editora Cultura Cristã
SUPER Seek and Find 5 (Student’s book)

Inglês
Minidicionário

Autores: Lucy Crichton, Ceres Lobeto, Sarak Elisabeth Sprague
Editora: Macmillan
Dedilhado (revisado segundo acordo ortográfico)
Indicações: Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva
Mini Aurélio – Editora Positivo ou Silveira Bueno – Editora FTD
PARADIDÁTICOS
Serão solicitados 1 livro de literatura para o Clube de Leitura e
1 livro de literatura para a Semana Literária e Cultural do colégio.

OBSERVAÇÕES:
 O uniforme escolar é de uso obrigatório, desde o primeiro dia de aula.
 Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e sobrenome do(a) aluno(a), inclusive os cadernos e os
livros.
 Sugerimos encapar os livros e os cadernos para maior durabilidade.
 Os materiais da lista deverão ser entregues no primeiro dia de aula para a professora regente.
 Os materiais de consumo rápido (cadernos, lápis, borracha, apontador, cola, etc.) deverão ser repostos
pelos responsáveis, à medida que for necessário, ao longo do ano.
 Não será permitido o uso de caderno espiral ou de dez matérias no Ensino Fundamental I.

“Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento...”
Provérbios 03:13

