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INSTALE O APLICATIVO
Entre em uma das lojas abaixo:

e digite: santo elias

Educar seu filho ficou
mais fácil, e está

à palma da sua mão.

   Com ele, você pode acompanhar a vida escolar dos seus filhos pelo 
smartphone.
 O monitoramento não é só entrada e saída dos alunos.
As notas, os comunicados da escola, o comportamento, qualquer problema, 
tudo é informado pelo aplicativo.
 As informações são enviadas pela internet em tempo real.



BOLETIM
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA

BOLETIM
Notas; 
Históricos;  
Esta�s�cas; 
Desempenho.

MENSAGENS
Envio de Mensagens 
(em tempo real); 
Comunicados de 
professores ou do 
colégio;
Registro de atrasos e 
Faltas.

PORTARIA
No�ficações de 
Entradas e Saídas 
do colégio;
Portarias; 
Agenda on-line. 

OCORRÊNCIAS
Envio de informa-
ções sobre o 
comportamento do 
aluno;
Informações sobre 
tarefas extra 
escolares;
Advertências;
Elogios;
Desempenho.

Com este aplica�vo você pode ficar livre
de muitos problemas, tais como:

Contato dos seus filhos com DROGAS, BRIGAS e a CRIMINALIDADE
que orbitam nas escolas.

Transtornos com patrões devido às faltas ao trabalho para
resolver situações escolares.

Despesas desnecessárias como transporte e combus�vel.

Desgastes em longas filas de espera nas secretarias dos colégios.

Transtornos Escolares, nunca mais!

www.gigadigital.com.br

Não é preciso estar perto ou ligar o computador.
Tudo pode ser feito onde você es�ver, pelo smartphone.
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Monitoramento Fácil.
Com apenas um toque, você recebe:

Depois de instalado, insira
a matrícula e senha do(a) aluno(a).

e digite: santo elias

O Minha Nota Educa é uma solução de comunicação 
simples e segura desenvolvida especialmente para 
ins�tuições de ensino com o obje�vo principal de 
conectar escolas, professores, alunos e pais.

Através da ferramenta, a escola é capaz de compar�lhar o 
monitoramento de entrada e saída de alunos, 
comunicados, convites para eventos e reuniões, notas, 
faltas e desempenho.

Conectando escolas, professores,
alunos e pais.

Santo Elias



LISTA DE MATERIAIS
ESCOLARES 2017



Soneto do Pantanal 

Nosso maravilhoso Pantanal 

As paisagens perfeitas que o compõem 

E tudo o que a ele pertence é especial 

E muita felicidade nos propõe. 

Pantanal, um lugar cheio de riquezas 

Todos os bichos são diferentes 

Porém cada um tem suas belezas 

Belezas que igual jamais vistes. 

Garças e tuiuius mostram seu encanto 

Os pássaros e os outros animais 

Em seu louvor espalham seu canto. 

Muitas maravilhas para admirar 

A natureza e os mais belos animais 

Enfeitam esse deslumbrante lugar. 

Autor: Jhennifer Karoline May



INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO ELIAS
EDUCAÇÃO PARA TODA A VIDA

  “Apropriar-se do saber, aplicá-lo adequadamente no dia a dia é 
imprescindível àqueles que se dedicam com afinco aos estudos”. Desse modo, 
o nosso Ins�tuto tem um obje�vo que transcende a todos: acender no 
coração das crianças e dos jovens um amor sem limites. Este é o centro da 
preocupação da Direção e de toda a Equipe Educa�va do Ins�tuto Educacional 
Santo Elias.

A citação acima é de Padre Lourenço Van Den Eerenbemt, grande educador, 
homem de uma cultura invejável, fundador da Congregação das Irmãs 
Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino Jesus, Mantenedora     
do IESE. O amor é o coroamento de toda instrução.

Fundamentados neste sonho oferecemos aos nossos educandos uma 
formação sólida, dando respaldo para que eles obtenham excelentes 
resultados em avaliações externas. Aliamos a esta face imprescindível da 
aprendizagem a experiência dos valores cristãos que tornam a pessoa capaz 
de se realizar e de fazer outros felizes.

Um dos orgulhos do IESE é manter-se a cada ano focado na ação 
pedagógica de excelência ao ensinar, visando constantemente alcançar 
melhores resultados no ENEM e no PAS.

Com a missão bem clara: “Formar, pela excelência na educação, crianças e 
jovens imbuídos dos valores cristãos, protagonistas, solidários, cria�vos e 
comprome�dos com a transformação da sociedade” e, inovando-se, a cada 
dia, o Ins�tuto Educacional Santo Elias é referência em Sobradinho pela sua 
seriedade e compromisso. Faça parte desta família e sinta a diferença!

Você que escolheu fazer parte desta história de sucesso, seja muito bem-
vindo. Juntos, com as graças de Deus, caminharemos, mais uma vez, em busca 
de um feliz e abençoado horizonte.

Que 2017 seja um ano de intensas e abençoadas conquistas.
Que o Bom Deus con�nue, ao longo do ano, fortalecendo a Família Santo 

Elias.
Seja bem-vindo!

Um grande e afetuoso abraço,

Direção e toda Equipe Educa�va IESE.



O ANO NOVO nos move para a busca de novos horizontes, tendo como 
primordial a fé, a esperança e a caridade, as quais clamam por nossa atenção 
no sen�do de que há uma pungente necessidade de melhor convivência 
social, incluindo-se aí a preocupação com o lugar em que vivemos.

A família se enquadra também nessa reflexão.  Para uma boa convivência e 
felicidade familiar torna-se necessário a busca do diálogo, do afeto paterno, 
fraterno, entre as regiões, enfim, do esforço de todos para que o Bioma 
Brasileiro, seja, o centro das nossas atenções, esse é um alerta 
importan�ssimo do tema e do lema da Campanha da Fraternidade 2017, o 
quais nos convidam  a refle�r   a respeito das nossas riquezas naturais, para  
maior qualidade da nossa sobrevivência e das nossas gerações futuras, vejam: 

Tema: “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”, 
Lema: “Cul�var e guardar a Criação”. 

Introdução:
Tradicionalmente nossos biomas são seis: a Amazônia, o Cerrado, a 

Caa�nga, a Mata Atlân�ca, o Pantanal e os Pampas do Sul. Ul�mamente se 
acrescenta a eles a Zona Costeira e Marinha.    Surpreendeu-me o tema da CF 
de 2017: “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida“. O que a 
fraternidade tem a ver com os biomas brasileiros?                                                                                                                                                   

(...) O obje�vo deste ar�go é demonstrar que, das ciências da vida, surge 
uma nova concepção de “vida fraterna”. Se queremos realmente “defender a 
Vida”, como pede a Campanha da Fraternidade, vamos ter que “educar o 
nosso olhar” – como dizia Teilhard de Chardin (†1955) – e perceber que, de 
fato, somos irmãos e irmãs não apenas dos nossos semelhantes, os seres 
humanos, mas também, como já intuía São Francisco de Assis (†1226), de 
todos os demais seres vivos do planeta. Faremos isto, em primeiro lugar, 
observando “a Vida como ela é”. Em seguida veremos que também o bioma, 
como a própria “Vida”, é sempre uma “teia par�lhada”. E, finalmente, 
�raremos algumas conclusões pastorais “em defesa da Vida”.
I – “A Vida como ela é”

Estabelecer um nexo entre biomas e fraternidade cristã, até muito 
recentemente, seria impensável. Mesmo hoje é preciso enfocar o tema de 
forma adequada para não �rar conclusões apressadas e sem nexo. Talvez, 
mais do que uma questão de doutrina, seja uma questão de espiritualidade.

No cris�anismo, mais importante do que o conhecer é o viver, o pra�car.



Perceber que a fé cristã tem algo a ver com o ar que respiramos, com a flora 
e a fauna, e com as paisagens, as águas e o mar; dar-nos conta, enfim, que tudo 
está interligado, que não somos donos, mas parte da natureza, e que “somos 
todos terra”, como afirma o papa Francisco (LS 2), tudo isso está mais para 
sen�mento, empa�a e emoção do que para frias argumentações doutrinais. A 
Bíblia toda expressa esta reverência. Jesus a manifesta quando fala dos lírios 
do campo, e Francisco de Assis faz o mesmo quando pede ao irmão Antônio 
para, mais do que ensinar a doutrina teológica aos frades menores, se 
preocupe em ensinar o caminho da piedade. Sem uma mís�ca, o ser humano 
não muda suas a�tudes (LS 216).

Foi ao escrever este ar�go que veio-me a ideia de fazer dis�nção entre 
fraternidade inicial, fraternidade biológica e fraternidade consciente. Não 
tenho dúvida que ocorreu um processo evolu�vo neste sen�do. A consciência 
humana, aliás, con�nua em evolução. Sem isto seria incorreto falar em “nova” 
concepção de vida fraterna. O amar ao próximo como a si mesmo não foi 
“inventado” por Jesus, como às vezes é sugerido. Já fazia parte da An�ga 
Aliança. Esta concepção religiosa nem é própria apenas da tradição semí�ca. 
Ela, embora com linguagens as mais diversas, é própria de todas as religiões, 
da humanidade enfim. Por trás de uma certa antropologia cultural – que 
marcou a nossa história escrita – devemos perceber a antropologia biológica 
que a antecedeu….e que con�nua fortemente presente. Não se trata de uma 
linguagem meramente metafórica.

Na filosofia da nossa assim chamada pós-modernidade podemos observar 
uma for�ssima e surpreendente tendência para repensar a incansável busca 
humana por espiritualidade. Também a teologia moderna está em busca de 
um novo pensar sobre Deus e a religiosidade humana. Por mais importante 
que seja não perder de vista a riqueza das doutrinas acumuladas no passado, 
as ciências da “Vida” parecem sugerir que o melhor caminho talvez seja o de 
atentar melhor para “a Vida como ela é”, para assim captar, com maior 
segurança, o que possa ser a “Vida em Plenitude” almejada por Jesus. Neste 
sen�do, também os biomas têm uma lição a dar. Que a Campanha da 
Fraternidade de 2017 nos ajude a não perder o foco. 

Nicolau João Bakker, svd



34 ANOS - INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO ELIAS

SENHOR, VÓS QUE ACOMPANHASTES COM AMOR DE PAI A HISTÓRIA DO 

INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO ELIAS E O ABENÇOASTES NESTES 34 ANOS DE 

DEDICAÇÃO À EDUCAÇÃO, NÓS VOS AGRADECEMOS POR ESTE TEMPO DE 

GRAÇAS E COLOCAMOS NO VOSSO CORAÇÃO OS EDUCANDOS QUE ESTÃO 

CONOSCO E SEUS FAMILIARES, AQUELES QUE FIZERAM E QUE AINDA FARÃO 

PARTE DA FAMÍLIA IESE, TODOS OS EDUCADORES QUE NAS SUAS DIVERSAS 

FUNÇÕES, DESDE O ÍNICIO, ASSUMIRAM COM COMPETÊNCIA A MISSÃO DE:

“FORMAR, PELA EXCELÊNCIA NA EDUCAÇÃO, CRIANÇAS E JOVENS PRO-

TAGONISTAS, IMBUÍDOS DOS VALORES CRISTÃOS, SOLIDÁRIOS, CRIATIVOS E 

COMPROMETIDOS COM A TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE”.

RECONHECEMOS QUE TODO SUCESSO E TODO BEM QUE REALIZAMOS 
NESTES 34 ANOS SÃO PROVAS CONCRETAS DO VOSSO AMOR E DO TRABALHO 
SÉRIO DE CADA UM DE NÓS. ACEITAI COM AGRADO TODO FRUTO DE 
SABEDORIA E TESTEMUNHO QUE DAMOS. NESTE JUBILEU, VOS PEDIMOS QUE 
CONTINUEIS A DERRAMAR SOBRE A FAMÍLIA SANTO ELIAS, GRAÇAS E 
BÊNÇÃOS. POR JESUS CRISTO VOSSO FILHO, NA UNIDADE DO ESPÍRITO 
SANTO.

AMÉM.

IESE 34 ANOS

EDUCANDO PARA TODA A VIDA
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OBJETIVOS INSTITUCIONAIS:

Seguindo os princípios da Congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias 
de Santa Teresa do Menino Jesus, o IESE educa fundamentado numa proposta 
cristã, oferecendo condições propícias para que o educando desperte e 
trabalhe suas potencialidades, seja protagonista, desenvolva a capacidade de 
busca, autonomia, colaboração e solidariedade.

LINHA PEDAGÓGICA:

O IESE proporciona aos educandos uma proposta pedagógica bem definida, 
sintonizando tecnologia e humanismo com o desenvolvimento da inteligência 
e formação de valores e princípios cristãos, em ambiente harmonioso e 
agradável.

Adota uma concepção sócio-interacionista e para tanto apoia-se em 
princípios metodológicos que visam um processo de ensino-aprendizagem, 
nos quais os educandos são considerados par�cipantes a�vos do processo de 
construção do conhecimento, por meio de uma aprendizagem significa�va, 
contextualizada e interdisciplinar.

Assim sendo, oferece uma educação em cujo processo o educando constrói 
competências e habilidades que lhe permi�rão alcançar o seu pleno 
desenvolvimento. Consciente disso, o IESE oferece aos alunos condições para 
que possam aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender 
a conviver, preparando-os para serem realizadores e transformadores da 
realidade.

AVALIAÇÃO:

A avaliação do desenvolvimento escolar acontece de forma sistemá�ca, 
con�nua, processual e inves�ga�va e tem como obje�vo principal a melhoria 
da ação educa�va.

MISSÃO:

“Formar, pela excelência na educação, crianças e jovens protagonistas, 
imbuídos dos valores cristãos, solidários, cria�vos e comprome�dos com a 
transformação da sociedade”.
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ETAPAS OFERECIDAS:

O IESE oferece a modalidade de Educação Básica em regime anual, nas 
seguintes etapas: I. EDUCAÇÃO INFANTIL:

a) Maternal – para crianças com 03 anos de idade completos ou a 
completar até 31 de março do corrente ano. 

b) PRÉ ESCOLA (JARDIM I e II) – para crianças com 04 e 05 anos 
completos ou a completar até 31 de março do corrente ano. 

c) II. ENSINO FUNDAMENTAL I E II: 
- 1º ao 5º ano (an�gos Jardim III, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries) – para crianças 

com 06 a 10 anos completos ou a completar até 31 de março do corrente ano. 
- 6º ao 9º ano – para crianças e adolescentes de 11 a 14 anos.

III. ENSINO MÉDIO:
a) 1º, 2º e 3º anos – para adolescentes de 15 a 17 anos.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
I. SETORES ADMINISTRATIVOS:
Secretaria: das 7h30 às 18 horas.
Tesouraria: das 08h00 às 13h30 e das 15h30 às 18h00.
Portaria: das 7h10 às 18h20.

II. SETORES PEDAGÓGICOS:
Educação Infan�l: Maternal e Pré-Escola (Jardim I e II).
Matu�no: das 7h30 às 11h50.
Vesper�no: das 13h30 às 17h50.
Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano).
Matu�no: das 7h30 às 11h50.
Vesper�no: das 13h30 às 17h50.
Ensino Fundamental II (6º ao *9º ano)
Matu�no: das 7h30 às 12 horas.
Vesper�no: das 13h30 às 18 horas.

*Observação: 9ºs anos – Aulas Complementares para os alunos do 
turno vesper�no em dois dias da semana até às 18h50 e para os alunos do 
turno matu�no, até às 12h50.

Ensino Médio (1°, 2° e 3° anos)
Matu�no: das 7h30 às 12h50.
Observação: Turno Vesper�no - Ensino Médio - Aulas 

complementares no turno contrário (14h20 às 18h50), uma vez por 
semana por série.
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O aluno deverá chegar à escola, no mínimo, dez (10) minutos antes do 
início das aulas.

O sinal será dado às 7h25 e às 13h25 e des�na-se a marcar o tempo de 
movimentação do aluno e do professor para a fila e oração.

Às 7h30 e 13h30: os alunos são conduzidos às salas para o início das aulas. 
Havendo três atrasos no mês, consecu�vos ou não, o aluno será impedido de 
assis�r à aula daquele dia e os pais serão chamados para virem buscá-lo. Até a 
chegada dos pais ou responsáveis, o aluno permanecerá na Biblioteca.

No intervalo entre 7h10 e 7h25 e entre 13h20 e 13h25, o aluno deve 
agilizar sua locomoção para ter tempo de re�rar do armário o material 
necessário para as aulas do dia. Quando houver necessidade de se ausentar do 
colégio antes do término das aulas, o aluno deverá trazer a comunicação dos 
responsáveis na Agenda Escolar. Se outra pessoa vier buscá-lo, deverá trazer 
um bilhete dos responsáveis e documento pessoal com foto.

O(a)  aluno(a) não  será autorizado(a) a entrar na escola, somente  no 
horário da Avaliação do dia,  devido  a compromissos par�culares ou 
viagens.  Porém, caso se trate de um horário especial, comunicado aos pais 
ou responsáveis com antecedência, por parte da escola, sua entrada será 
liberada.

A escola se responsabiliza pelo aluno apenas dez (10) minutos antes do 
horário de início e dez (10) minutos após o término das aulas.

QUANTO À MONTAGEM DE QUAISQUER TURMAS:

Visando maior integração do aluno, busca de novos convívios, novas 
amizades e desenvolvimento da sua capacidade de se adaptar a situações 
diversas ao longo da vida, a escola lançará mão de remanejamento de alunos 
assim que julgar necessário, cujo processamento se dará principalmente de 
um ano para o outro.

SERVIÇO DE PSICOLOGIA ESCOLAR

Visando atender à família IESE nas várias etapas do desenvolvimento 
humano, a Escola oferece esse importante serviço diferencial ao longo do 
ano, com agendamento prévio junto às Coordenadoras Pedagógicas e SOE.
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PONTUALIDADE E USO DO UNIFORME:

Todos os dias será verificado se o aluno está chegando no horário correto 
para o início das aulas. Caso contrário, estará prejudicado quanto aos 
conteúdos ministrados no primeiro horário. Havendo reincidência de atraso, a 
família será informada visando providências.

Quando o aluno se atrasar por mo�vo justo, os responsáveis devem 
comunicar à escola pela Agenda Escolar ou pelo telefone.

Quanto aos alunos que u�lizam o transporte escolar, pedimos aos pais que 
exijam pontualidade. Obje�vando maior segurança e organização, os 
responsáveis pelo transporte devem pegar os alunos no pá�o da escola; não 
será permi�do esperá-los fora de nossa ins�tuição, nem buscá-los em sala 
de aula, principalmente antes do horário previsto para o término das aulas.

O uniforme é de uso obrigatório para todos os alunos, do Maternal ao Ensino 
Médio, nas dependências da escola e em a�vidades extraclasse. O mesmo é 
considerado item importante para a segurança e iden�ficação do aluno Santo 
Elias.

Constará de camiseta, calça, short ou saia (sendo esta para alunas da 
Educação Infan�l e Fundamental I), agasalhos próprios da escola, tênis e 
meias. Nas aulas de ballet e capoeira, somente os uniformes de cores e 
modelos indicados pela escola. Para os laboratórios, jaleco de mangas 
compridas, uso obrigatório.
Não será permi�do o uso de camisetas de futebol ou com outros dizeres ou até 
mesmo de eventos realizados na escola, tamancos, botas, regatas, roupa
 cortadas ou muito apertadas, decotes largos, trajes curtos, chinelos ou 
adornos que descaracterizem o uniforme.

As peças do uniforme deverão ser marcadas com o nome completo do 
aluno, principalmente os agasalhos, para que, em caso de perda, sejam 
facilmente iden�ficadas.

USO DA AGENDA ESCOLAR:

A agenda será o principal instrumento de comunicação da escola com a 
família, por isso, o aluno deverá trazê-la todos os dias e os pais deverão tomar 
conhecimento diariamente das informações nela con�das, rubricando-as. A 
folha de iden�ficação deverá estar preenchida completa e corretamente.
Para que a integração Escola-Família aconteça de forma harmoniosa, é 
necessário que os pais ou responsáveis par�cipem a�vamente da vida escolar 
do aluno, conhecendo bem as pessoas que lidam com ele em seu dia-a-dia, 
tendo a clareza da linha filosófica e pedagógica da Ins�tuição, numa parceria 
em que o sucesso se solidifica com essa mútua cumplicidade, a par�cipação 
em reuniões e o pronto atendimento ao chamado do SOE coroam esse 
processo.



( 12 )

IMPORTANTE:
A organização por parte dos alunos e pais quanto ao horário e materiais 
necessários para cada dia é de suma importância; evita a interrupção das aulas 
e favorece ao estudante do Ins�tuto Educacional Santo Elias uma formação 
integral e protagonismo.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

ENTREGA DOS MATERIAIS ESCOLARES NO IESE: 26 e 27/01/17 (quinta e 
sexta-feira) - Matu�no: 8h às 11h30 / Vesper�no: 14h às 17h30 (Para 
evitarmos aglomeração e consequentes transtornos para ambas as partes, 
não será possível receber materiais em turno contrário. Favor não insis�r).

INÍCIO DAS AULAS: 30/01/17 (SEGUNDAFEIRA).

PERÍODO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA/2017: 16/11 A 12/12/2016.

MATRÍCULAS NOVAS: a par�r de 13/12/2016.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULAS:

RENOVAÇÃO:
• 01 foto 3x4; 
• Xérox do RG e CPF do responsável financeiro; 
• Atestado de Saúde (obrigatório para prá�ca de Educação Física); 
• Ficha de matrícula e contrato de prestação de serviço, devidamente 
preenchidos e assinados conforme RG. 

MATRÍCULA NOVA (CASO HAJA VAGA):
• 01 foto 3x4; 
• Xérox do RG e CPF do responsável financeiro; 
• Xérox da cer�dão de nascimento; 
• Xérox da Carteira de iden�dade (Ensino Médio); 
• Cópia do Cartão de Vacina (Educação Infan�l e Ensino Fundamental I); 
• Declaração de Transferência/ Histórico Escolar; 
• Comprovante de pagamento (boleto bancário pago em qualquer banco ou 
casa lotérica); 
• Atestado de Saúde (obrigatório para prá�ca de Educação Física); 
• Ficha de matrícula e contrato de prestação de serviços, devidamente 
preenchidos e assinados.

OBS.: Não faremos renovação/matrícula, sem a devida documentação 
solicitada acima, assim como sem o ATESTADO MÉDICO.
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Certas da compreensão de todos, desde já agradecemos.

Direção e Serviço de Secretaria.

MATRÍCULA ON LINE:
Ciente do contexto atual, em que todos dispõem de pouco tempo para 
muitas coisas a fazer, e tendo em vista os modernos recursos que 
minimizam as dificuldades, o Ins�tuto Educacional Santo Elias 
disponibiliza o serviço ONLINE para RENOVAÇÃO/MATRÍCULAS - 2017. 
Trata-se de um serviço prá�co e seguro, que você pode acessar no site da 
escola:
WWW.COLEGIOSANTOELIAS.COM.BR Informando o código de matrícula 
do aluno.
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INÍCIO DAS AULAS: 30/01/2017 (SEGUNDA-FEIRA).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
• A Agenda Escolar, será fornecida pela nossa Escola;
• Sugerimos aos pais que adquiram logo todos os livros literários/paradidá�cos 
para que não haja atropelos no decorrer do ano, quando os livros serão trabalhados 
pelos Professores;
• Fiquem atentos a todas as informações a respeito das edições reformuladas e 
compre  somente aquela  que é solicitada na lista.    Sigam, realmente,  todos os 
direcionamentos desta  lista de materiais, para que não haja nenhuma confusão 
na aquisição de todos os materiais.
• Não é permi�do mudar nada nesta lista sem autorização da Direção da Escola;
• Evitem adquirir livros usados ou de edições anteriores, pois causam transtornos 
na execução de várias a�vidades; 
• Alguns materiais para as aulas de  Artes ou projetos, mais específicos, serão 
solicitados ao longo do ano;
• Favor iden�ficar todo o material com o nome do (a) seu/sua filho (a);
• As camisetas de eventos ou de formatura não fazem parte do uniforme da Escola, 
por isso não será permi�do usá-las no decorrer das aulas, ao longo do ano, assim 
como na capoeira (uso obrigatório da camiseta indicada como uniforme da nossa 
escola).
• Educação Infan�l e 1º ano (Ens. Fundamental I): os uniformes de Ballet e 
Capoeira devem ser exatamente os indicados pela nossa escola;
 Ensino Fundamental I, II e Médio: Jaleco branco de mangas compridas (USO 
OBRIGATÓRIO – LABORATÓRIO), quem já �ver o de mangas curtas, 
complementá-las ou usar camiseta branca de  mangas  compridas por baixo do 
jaleco. Visando maior proteção do próprio aluno e em obediência às  normas de 
segurança regidas pela ABNT, o aluno não poderá  par�cipar das aulas prá�cas de 
laboratório se não es�ver com o jaleco acima exigido.

ENTREGA DOS MATERIAIS ESCOLARES NO IESE: 26 e 27/01/17 (quinta e sexta-
feira)- Matu�no: 8h às 11h30 / Vesper�no: 14h às 17h30 (Para evitarmos 
aglomerações desnecessárias e consequentes transtornos para ambas as partes, 
não será possível receber materiais em turno contrário, ou antes da data  
es�pulada,  ou    depois do início das aulas,  pois se torna pra�camente inviável,     
devido ao fato  dos professores e demais funcionários já estarem  concentrados 
nos afazeres referentes ao início do ano, principalmente na devida atenção a ser 
dispensada na adaptação dos alunos mais novos). 
Por isso reforçamos o pedido de, por obséquio, virem realmente nestes dias e 
horários es�pulados para fazerem essa entrega. Por favor, não insistam!
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LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES 2017 - EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL
Favor voltar à Pág. 14 (Observações importantes)

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR NA ESCOLA:

02 Folhas de papel celofane    
03 Folhas de cartolina dupla face (vermelho, azul e verde)
02 Folhas de papel cartão (vermelho e azul)
02 Folhas de papel crepom (vermelho e azul)
02 Folhas de papel nacarado
01 Folha de cartolina estampada (dupla face)
01 Fita crepe marrom
01 Fita dupla face larga (parte adesiva branca)
02 Folhas de papel de seda 
01 Folha de papel panamá fina
01 Folha de cartolina camurça azul
02 Folhas de papel de presente (mo�vos infan�s)
04 Folhas de emborrachado 0,40 x 0,60 simples (2 azul e 2 vermelho)
02 Folhas de emborrachado 0,40 x 0,60 linha cristal (prata e vermelho)
01 Folha de emborrachado 0,40 x 0,60 estampado
02 Metros de plás�co autocolante decorado 
01 Tubo de cola instantânea mul�uso (viscosidade média ou alta) 
01 Pincel chato para pintura (nº 12) 
01 Avental da escola (padronizado) ou plás�co comum
01 Caixa de giz de cera grande -12 cores
01 Caixa de lápis de cor grande 12 cores – triangular gigante 
02 Potes de massa de modelar - 500 g
01 Lápis de escrever grosso -  triangular gigante
01 Po�nho de �nta facial (líquida)
01 Tesoura pequena (ponta redonda)
01 Pasta so� 3 cm transparente (incolor) 
02 Metros de politafetá (amarelo)
02 Pacotes de lantejoula grande
02 Pacotes com 24 folhas de A4 120 g/m² - COLORIDO
01 Bloco de papel com 20 folhas A4 140 g/m² - BRANCO
05 Cartelas de adesivos infan�s
Brinquedos médios: bonecas, bonecos, carros, panelas e outros (podem ser 
usados) não serão devolvidos.
01 Pacote de pena colorida
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01 Pacote com 50 unidades de apliques emborrachados (sor�dos)01 Pacote 
de apliques emborrachados (numerais) – tamanho médio
01 Pacote de apliques emborrachados (vogais) – tamanho médio
01 Rolo de fi�lho (qualquer cor)
01 Pacote de olhos móveis (médio ou grande)
20 botões cores variadas (10 grandes e 10 médios)
01 Rolo de fita metálica (vermelha)
01 Tela para pintura 20 cm x 30 cm (trazer somente quando a professora 
solicitar)
01 Pote de �nta guache (250 ml) laranja, marrom,  pink ou verde. 
01 Fantasia nova ou usada (não será devolvida).

LIVRO DIDÁTICO – MATERNAL: 

- Linguagem –Vai começar a brincadeira – Maternal – Júnia La Scala/ Arnaldo 
Rodrigues/ Margaret Presser/ Sorel Silva– Edição Renovada - Editora FTD

LIVROS PARADIDÁTICOS PARA O PROJETO 
CIRANDA DA LEITURA:

01 livro cartonado (folha grossa) – Clássico Infan�l (adequado à faixa etária)
02 livros brinquedos (sonoro, de plás�co, tecido, com textura etc.)
02 Gibis da Turma da Mônica, não serão devolvidos.

OBS.: Dar preferência a livros mais resistentes, pois serão usados durante 
todo o ano, evitar os livros do �po pop-up, quebra-cabeça e com peças 
soltas.

A sacolinha literária de 2016 será reu�lizada em 2017. Entregá-la 
devidamente iden�ficada junto com o material para a professora, podendo 
ser repassada aos irmãos se for o caso.

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O (A) ALUNO (A):

01 Mochila / 01 Agenda padronizada Santo Elias
01 Toalha de mão / 01 Pasta dental
01 Escova Dental /01 Copo
01 Troca completa de roupa (mantê-la diariamente na mochila)
01 Caixa de lenço de papel
01 Pacote de lenço umedecido



( 17 )

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES 2017 - EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM I
Favor voltar à Pág. 14 (Observações importantes)

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR NA ESCOLA:

03 Folhas de cartolina dupla face (alaranjado, rosa e verde)  
02 Folhas de papel de seda. 
03 Folhas de papel de presente (mo�vo infan�l) 
04 Folhas de emborrachado 0,40 x 0,60 simples (2 preto e 2 amarelo)
02 Folhas de emborrachado 0,40 x 0,60 linha cristal (vermelho e verde)
02 Folhas de emborrachado 0,40 x 0,60 estampado
02 Folhas de papel crepom (alaranjado e rosa)
01 Folha de cartolina camurça branca ou alaranjada
01 Folha de cartolina estampada dupla face
02 Metros de plás�co autocolante decorado
01 Tubo de cola instantânea mul�uso (viscosidade média ou alta) 
02 Pincéis chatos para pintura (nº02 e nº12)
01 Pacote de pena colorida
02 Pacotes com 24 folhas de A4 120 g/m² - COLORIDO
03 Blocos de papel com 20 folhas A4 140 g/m² - BRANCO
01 Fita crepe marrom
01 Fita dupla face larga (parte adesiva branca)
01 Folha de papel chambril
01 Pote de �nta guache (250 ml) qualquer cor 
01 Pacote de palito de picolé (natural)
01 Caixa de �nta expansível para tecido 
02 Potes de 500 gramas de massa de modelar
02 Caixas de giz de cera
01 Pasta so� 3 cm transparente (incolor - tamanho A-4)
01 Pasta so� verde com elás�co fininha (tamanho A-4)
02 Caixas de lápis de cor gigante (12 cores)
08 Lápis de escrever
01 Avental da escola (padronizado) ou plás�co comum
02 Borrachas brancas
02 Pincéis para retroprojetor (preto de ponta grossa e fina)
01 Tesoura de ponta redonda 
02 Colas brancas 90g  
02 Apontadores com depósito (1 grosso e 1 fino)
01 Pote de �nta facial (líquida)
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02 Metros de politafetá (verde)
01 Rolo de fita metálica (rosa)
01 Pincel para quadro azul ou vermelho (uso individual do aluno)
01 Rolo (10 metros) de fita de tecido decorada (2 cm de largura)
02 Pacotes de forminha de doce (1 pequena e 1 grande - qualquer cor)
01 Folha de lixa para parede (grossa)
05 Cartelas de adesivos infan�s
02 Pacotes de apliques emborrachados (forma de letras)
01 Pacote de apliques emborrachados (forma de números)
01 Brinquedo adequado à faixa etária (panelinhas, animais ou  ferramentas 
de plás�co), exceto Lego / quebra-cabeça
01 Pacote de olhos móveis (médio ou grande)
01 Pacotes de lantejoula colorida grande (cores variadas)
01 Po�nho de gli�er (qualquer cor)
10 Botões de cores e tamanhos variados
01 Pasta catálogo com 50 plás�cos
01 Tela para pintura 20 cm x 30 cm (trazer somente quando a professora 
solicitar)
01 Fantasia nova ou usada (não será devolvida).

LIVROS PARADIDÁTICOS PARA O PROJETO 
CIRANDA DA LEITURA:

01 livro cartonado (folha grossa) – Clássico Infan�l (adequado à faixa etária)
02 livros brinquedos (sonoro, de plás�co, tecido, com textura etc.)
02 Gibis da Turma da Mônica, não serão devolvidos.

OBS.: Dar preferência a livros mais resistentes, pois serão usados durante 
todo o ano, evitar os livros do �po pop-up, quebra-cabeça e com peças 
soltas.
A sacolinha literária de 2016 será reu�lizada em 2017. Entregá-la junto com o 
material para a professora.

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O (A) ALUNO (A):
01 Mochila / 01 Agenda padronizada Santo Elias
01 Toalha de mão, copo, creme dental e escova dental
01 Troca completa de roupa (mantê-la diariamente na mochila)
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LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES 2017 - EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM II
Favor voltar à Pág. 14 (Observações importantes)

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR NA ESCOLA:

01 Folha de papel nacarado
02 Folhas de papel de seda
01 Folha de cartolina estampada (dupla face)
02 Metros de plás�co autocolante transparente
04 Folhas de emborrachado 0,40 x 0,60 simples (2 pretos e 2 brancos)
01 Folha de emborrachado 0,40 x 0,60 decorado
02 Folhas de emborrachado 0,40 x 0,60 linha cristal (dourado e azul)
01 Folha de cartolina camurça (vermelha)
03 Pacotes de A4 120 g/m² com 24 folhas - COLORIDO
02 Blocos de papel A4 140 g/m² com 20 folhas - BRANCO
01 Tubo de cola instantânea mul�uso (viscosidade média ou alta) 
02 Bastões grossos de cola quente  
02 Pincéis para pintura chato nº 266-14 e nº 266-20
01 Po�nho de �nta facial (líquida)
01 Caixa de cola colorida                                                                      
02 Apontadores com depósito
02 Caixas de giz de cera- grande- 12 cores
03 Caixas de lápis de cor- 12 cores
08 Lápis de escrever
04 Caixas de massa de modelar (12 cores grandes)
04 Borrachas brancas 
02 Tubos de cola de 90g
01 Tesoura de ponta redonda
02 Caixas de cane�nha hidrocor – 12 cores
03 Pastas de papelão com grampo (brancas)
01 Pasta so� azul (2 cm de espessura, c/elás�co, tamanho A-4)
01 Pasta so� azul (fininha, c/elás�co, tamanho A-4)
02 Metros de politafetá (branco)
01 Avental da escola (padronizado) ou plás�co comum
01 Pacote de e�quetas adesivas de bolinhas (amarela, azul ou verde)
05 Cartelas de adesivos infan�s
02 Pincéis recarregáveis azul e vermelho para quadro (uso individual do 
aluno)
01 Pacote de penas coloridas
01 Rolo de fita metálica (azul)
01 Folha de lixa para parede (grossa)
01 Po�nho de gli�er (prata, dourado ou furta cor)
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02 Pacotes de miniaturas: bonecas, carrinhos, animais etc.
01 Pincel para retroprojetor preto (duplo com ponta fina e grossa)
10 botões de bichinhos
01 Pacote de lantejoula extra grande 
01 Pacote de balão nº 09 (qualquer cor)
02 Metros de fita de tecido decorada
01 Pacote de estrelinhas
01 Pacote de olhos móveis (médio ou grande)
01 Pacote de apliques de bichinhos em emborrachado
01 Pote de �nta guache (preta ou branca)
01 Caixa de blocos lógicos
01 Tela para pintura 20 cm x 30 cm (trazer somente quando a professora 
solicitar)
01 Pacote de palitos de picolé (colorido ou natural)
01 Fantasia nova ou usada (não será devolvida).

LIVROS DIDÁTICOS - JARDIM II
- Linguagem – Prosinha - Educação infan�l 3 - Anita Adas / Cris�ana Musa - 
Editora Saraiva (trazer com a caixa) mandar encadernar os mesmos 
separadamente.

LIVROS PARADIDÁTICOS PARA O PROJETO 
CIRANDA DA LEITURA:

01 livro cartonado (folha grossa) – Clássico Infan�l (adequado à faixa etária)
01 livro brinquedo (pop-up, sonoro, de plás�co, tecido, com textura, etc.)
01 livro qualquer �tulo da coleção Estrelinha 1 – Sônia Junqueira editora á�ca
02 Gibis da Turma da Mônica, não serão devolvidos.

OBS.: Dar preferência a livros mais resistentes, pois serão usados durante 
todo o ano, evitar os livros do �po quebra-cabeça e com peças soltas.
A sacolinha literária de 2016 será reu�lizada em 2017. Entregá-la junto com o 
material para a professora.

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O (A) ALUNO (A):
01 Mochila / 01 Agenda padronizada Santo Elias
01 Bolsinha ou estojo porta lápis completo: lápis, borracha, apontador, cola, 
lápis de cor etc. 
01 toalha de mão, copo, creme dental e escova dental
01 Troca completa de roupa (mantê-la diariamente na mochila)
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LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES 2017 - ENSINO FUNDAMENTAL I - 1º ANO
Favor voltar à Pág. 14 (Observações importantes)

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR NA ESCOLA:

01 Caixa plás�ca incolor com tampa e trava 20 cm x 10 cm x 8 cm (altura)
01 Durex colorido (azul ou vermelho)
01 Fita crepe marrom
01 Fita dupla face larga (parte adesiva branca)
04 Colas brancas (90g) 
03 Caixas de lápis de cor grande- 12 cores
03 Pacotes de A4 120 g/m² com 24 folhas - COLORIDO
02 Blocos de papel A4 140 g/m² com 20 folhas - BRANCO
01 Folha de papel seda
01 Folha de cartolina estampada (dupla face)
01 Folha de papel panamá (fina)
01 Folha de cartolina camurça (verde ou amarela)
02 Folhas de cartolina dupla face (verde e vermelha)
02 Bastões grossos de cola quente 
02 Metros de plás�co autocolante transparente
04 Folhas de emborrachado 0,40 x 0,60 simples (2 branco e 2 cor de pele)
02 Folhas de emborrachado 0,40 x 0,60 linha cristal (rosa e dourado)
01 Folha de emborrachado 0,40 x 0,60 estampado
03 Apontadores com depósito (fino)
02 Caixas de massa de modelar 
01 Pacote de dinheirinho (sem valor comercial)
02 Pincéis para retroprojetor preto e vermelho (1 grosso e 1 fino)
08 Lápis de escrever
01 Tesoura de ponta redonda
05 Borrachas brancas 
01 Caixa de material dourado
01 Po�nho de �nta facial (líquida) 
01 Tubo de cola instantânea mul�uso (viscosidade média ou alta) 
03 Pastas de papelão com grampo (brancas)
02 Pastas poliondas vermelhas (2 cm de espessura, c/elás�co, tamanho A-4)
02 Cadernos pautados grandes c/ 96 folhas sem picote (capa dura simples, cor 
lisa, sem desenho) 
01 Rolo de fita metálica (prata)
01 Pasta catálogo com 50 plás�cos
02 Metros de politafetá (azul)
01 Pacote de olhos móveis (médio ou grande)
01 Pacote de liguinhas de borracha
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01 Pacote de lantejoula grande - ARTES
01 Folha de lixa para parede (grossa) – ARTES
01 Conjunto de cane�nha  hidrocor - 12 cores – ARTES
01 Pote de �nta guache (250 ml) (cor primárias e secundárias) ARTES
01 Pincel chato (pelo) nº 14 – ARTES
01 Caixa de giz de cera grande – ARTES
01 Tela para pintura 20 cm x 30 cm (ARTES)

LIVROS DIDÁTICOS - 1º ANO:

- Língua Portuguesa- Português Linguagens 1º Ano – William Cereja/ Thereza 
Cochar – 4ª Edição Reformulada 2014 - Editora Atual
- Matemá�ca – Projeto àpis 1º Ano – Luiz Roberto Dante – 2ª Edição 2014 – 
Editora á�ca

LIVROS PARADIDÁTICOS:

- A zebrinha preocupada – Lúcia Reis – Editora FTD
- O barato da Dona Bara�nha – Paula Andrade - editora oficina
- O menino que aprendeu a ver – Ruth Rocha – Editora Salamandra
- 2 Gibis novos (Mônica, Cascão, Magali, Cebolinha etc.) 
- 01 livrinho PICOLÉ – passatempos educa�vos – Infan�l – COQUETEL

LIVRO PARADIDÁTICO PARA O PROJETO 
CIRANDA DA LEITURA:

01 livro literário (pop-up, sonoro, de plás�co, tecido, com textura, etc.) bem 
atra�vo de acordo com a faixa etária. Dar preferência a livros mais 
resistentes, pois sera usado durante todo o ano, evitar o livro do �po 
quebra-cabeça e com peças soltas.
A sacolinha literária de 2016 será reu�lizada em 2017. Entregá-la junto com o 
material para a professora.

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O (A) ALUNO (A):

01 Mochila 
01 Agenda padronizada Santo Elias
01 Avental da escola (padronizado) ou plás�co comum – ARTES
01 Bolsinha ou estojo porta lápis completo: lápis grafite, borracha, apontador 
c/ depósito, lápis de cor, cola, etc.
01 Escova de dente e um creme dental
01 Toalha de mão
01 Jaleco branco de mangas compridas para o Laboratório de Ciências.
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LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES 2017 - ENSINO FUNDAMENTAL I - 2º ANO
Favor voltar à Pág. 14 (Observações importantes)

MATERIAL QUE DEVERÁ FICAR COM O ALUNO E REPOR QUANDO 
NECESSÁRIO:

02 Borrachas
02 Apontadores
02 Caixas de lápis de cor (grande)
08 Lápis de escrever
02 Colas em bastão de boa qualidade 
01 Caixa de material dourado
01 Caixa de giz de cera grande (artes)
01 Régua de 30 cm (artes)
01 Conjunto de �nta guache - 06 cores (artes)
01 Conjunto de cane�nhas - 12 cores (artes)
01 Pincel para pintura  nº 12 (artes)
01 Avental para ser u�lizado na aula de artes
01 Agenda padronizada do IESE
01 Pasta com elás�co fina
01 Bolsinha ou estojo porta lápis completo (lápis, borracha, apontador, lápis 
de cor e tesoura sem ponta)
01 Jaleco branco (mangas compridas)

MATERIAL PARA SER ENTREGUE À PROFESSORA DA TURMA:
04 Cadernos capa dura com 96 folhas, grandes, brochura - sendo 1 p/ Língua 
Portuguesa, 1 p/ Matemá�ca,1 p/ Redação, 1 p/ História/ geografia
 02 cadernos capa dura com 48 folhas, grandes, brochura sendo  1 p/ Ciências 
e 1 p/ Inglês (todos encapados e iden�ficados com o nome do aluno, ano e 
turma)
01 Caneta de retroprojetor preta (bico fino)
01 fita crepe marrom
03 pacotes de folhas pautadas (Trabalho Interdisciplinar)
01 pacote de palitos de picolés- 100 unidades ( coloridos)
02 vidros de cola de 90g
01 Bastão de cola quente
01 Pasta catálogo – tamanho o�cio (artes)
01 Bloco de papel para desenho com 20 folhas 140 g/m² - A4 (artes)
02 Pacotes de papel dupla face A4 com 24 folhas coloridas - sendo um para 
artes e outro de uso cole�vo
02 metros de politafetá azul claro
02 metros de TNT vermelho
02 Metros de plás�co autocolante transparente.
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01 prato transparente e incolor de  vidro + suporte de plás�co (artes) 
* entregar somente quando solicitado pela professora
01 kit craquelex color  (artes)
01 �nta acrílica decora�va metálica prata ou dourada ( artes)
01 pacote de 50g de liguinhas de elás�co
01  Tubo de cola instantânea mul�uso (viscosidade média ou alta)
*Favor não dobrar nem enrolar as folhas abaixo:

02 Folhas de cartolina laminada
01 folhas de papel crepom
02 Folhas de cartolina
02 Folhas de papel nacarado
02 Folhas de emborrachados lisas ( 0,40 X 0,60) nas cores pele e branca
02 Folhas de emborrachados com gli�er coloridas

LIVROS DIDÁTICOS- 2º ANO:

- Língua Portuguesa - Português Linguagens- 2ºano- Willian Roberto Cereja e 
Thereza Cochar Magalhães-- Atual Editora- 4ª edição reformulada 2014.
- Matemá�ca- A conquista da Matemá�ca- Edição renovada -  1ª edição. 2º 
ano – José Ruy Giovanni e José Ruy Giovanni Jr.-  Editora FTD
- História e Geografia - Marcha Criança -2º ano- Maria Teresa, Maria Elisabete 
e Armando Coelho Editora Scipione
- Redescobrindo o Universo Religioso – Coleção formação de Valor – 2º ano -
Marcos Sidney Pereira- Bom Jesus Editora.
- Ciências-Projeto LUMIRÁ- 2 - Editora Á�ca
- Inglês- KIDS' WEB- Volume 02- Richmond
- Minidicionário da Língua Portuguesa
 

LIVROS LITERÁRIOS / PARADIDÁTICOS- 2º ANO:

- Educação financeira na escola – Oficina das Finanças –
 volume 2- LIGOCKI, Carolina Simões Lopes; IUNES, Silvana Maria Silva Iunes. 
Brasília: Editora Oficina, 2014, ISBN - 978-85-68651-01-8.
- Ah Caxambirra, se eu pudesse... – Ana Maria Machado – Edição Especial 
- Quer conhecer as diferenças? João Rodrigues – Editora Franco
- 03 livrinhos PICOLÉ – passatempos educa�vos – Infan�l – COQUETEL
- Gibis para uso cole�vo ( novos ou usados- em ó�mo estado de conservação- 
não serão devolvidos).

*Livros e cadernos deverão vir encapados com plás�co transparente, 
e�quetados com o nome completo e o ano do aluno.
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LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES 2017 - ENSINO FUNDAMENTAL I - 3º ANO
Favor voltar à Pág. 14 (Observações importantes)

MATERIAL QUE DEVERÁ FICAR COM O ALUNO E REPOR QUANDO 
NECESSÁRIO:

04 Borrachas
02 Apontadores
02 Caixas de lápis de cor (grande)
08 Lápis de escrever
02 Colas em bastão de boa qualidade
01 Caixa de material dourado
01 Caixa de giz de cera grande (artes)
01 Régua de 30 cm (artes)
01 Pasta com elás�co fina
01 Conjunto de �nta guache - 06 cores (artes)
01 Conjunto de cane�nhas -12 cores (artes)
01 Pincel para pintura  nº 12 (artes)
01 Agenda padronizada do IESE
01 Bolsinha ou estojo porta lápis completo (lápis, borracha, apontador, lápis 
de cor e tesoura sem ponta)
01 Jaleco branco (mangas compridas)

MATERIAL PARA SER ENTREGUE À PROFESSORA DA TURMA:
03 Cadernos capa dura com 96 folhas, grandes, brochura-sendo 1 p/ Língua 
Portuguesa, 1 p/ Matemá�ca,1 p/ Redação.
 03 cadernos capa dura com 48 folhas, grandes, brochura sendo 1 p/ História, 1 
p/Geografia, 1 p/ Ciências. (todos encapados e iden�ficados com o nome do 
aluno, ano e turma)
 1 caderno capa dura com 48 folhas, grande, brochura, p/ Inglês - poderá 
reu�lizar o do ano anterior.
01 caneta de retroprojetor preta
03 pacotes de papel - folhas pautadas com 10 folhas- (Trabalho 
Interdisciplinar)
01 pacote de palitos de picolés- 100 unidades (colorido)
01 caixa de material dourado
01 fita crepe marrom
02 Colas brancas de 90g  
01 Pasta catálogo – tamanho o�cio (artes)
01 Bloco de papel para desenho com 20 folhas 140 g/m² - A4 (artes)
02 Pacotes de papel dupla face A4 com 24 folhas coloridas - sendo um para 
artes e outro de uso cole�vo
01 prato transparente e incolor de  vidro + suporte de plás�co (artes) 
* entregar somente quando solicitado pela professora
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01 kit craquelex color  (artes)
01 �nta acrílica decora�va metálica prata ou dourada (artes)
01 Tubo de cola instantânea mul�uso (viscosidade média ou alta) 
01 pacote de 50g de liguinhas de elás�co
*Favor não dobrar nem enrolar as folhas abaixo:

01 Folha de cartolina laminada
02 Folhas de cartolina camurçada
02 Folhas de cartolina dupla face
02 Folhas de emborrachado com glíter (0,40 X 0,60)
02 Folhas de emborrachado branco e marrom (0,40 X 0,60)
02 Metros de plás�co autocolante transparente
02 Metros de Politafetá branco ou vermelho
02 Metros de TNT branco

LIVROS DIDÁTICOS- 3º ANO:

- Língua Portuguesa-Português Linguagens - 3ºano- Willian Roberto Cereja e 
Thereza Cochar Magalhães-- Atual Editora  4ª edição reformulada 2014.
- Matemá�ca- A conquista da Matemá�ca - Edição renovada – 3º ano -  1ª 
edição. José Ruy Giovanni e José Ruy Giovanni Jr.-  Editora FTD
- História e Geografia - Marcha Criança -3º ano- Maria Teresa, Maria Elisabete 
e Armando Coelho Editora Scipione
- Ciências-Projeto LUMIRÁ-3- Editora Á�ca
- Redescobrindo o Universo Religioso – Coleção formação de Valor – 3º ano -
Marcos Sidney Pereira- Bom Jesus Editora.
- Inglês- KIDS' WEB - Volume 03- Richmond
-Dicionário Ilustrado da Língua Portuguesa- Palavras... Tantas Palavras- 
Helena Bonito Pereira e Olga Coelho-FTD ou Melhoramentos Dicionário 
Ilustrado da Língua Portuguesa- com o Menino Maluquinho e sua turma. Ed. 
Melhoramentos.
 

LIVROS LITERÁRIOS / PARADIDÁTICOS- 3º ANO:

-Educação financeira na escola –Oficina das Finanças - volume 3.
LIGOCKI, Carolina Simões Lopes; IUNES, Silvana Maria Silva Iunes. Brasília: 
Editora Oficina, 2014, ISBN - 978-85-68651-02-5.
- O menino que quase morreu afogado no lixo – edição especial – Ruth Rocha 
-  Salamandra
- Um jeito bom de brincar – Elias José - FTD / 2002
- 03 livrinhos de palavras cruzadas – COQUETEL – de nível fácil
- Gibis para uso cole�vo ( novos ou usados- em ó�mo estado de conservação- 
não serão devolvidos).

*Livros e cadernos deverão vir encapados com plás�co transparente, 
e�quetados com o nome completo e o ano do aluno.
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LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES 2017 - ENSINO FUNDAMENTAL I - 4º ANO
Favor voltar à Pág. 14 (Observações importantes)

MATERIAL QUE DEVERÁ FICAR COM O ALUNO E REPOR QUANDO 
NECESSÁRIO:

01 Bolsinha ou estojo porta lápis completo (lápis, borracha, apontador, lápis 
de cor e tesoura sem ponta)
04 Borrachas
02 Apontadores
02 Caixas de lápis de cor (grande)
08 Lápis de escrever
02 Colas em bastão de boa qualidade
01 Caixa de giz de cera grande (artes)
01 Régua de 30 cm (artes)
01 Pasta com elás�co fina
01 Conjunto de �nta guache - 06 cores (artes)
01 Pincel para pintura  nº 12 (artes)
01 Agenda padronizada do IESE
01 Jaleco Branco (mangas compridas)
01 conjunto de cane�nhas hidrográficas com 12 cores

MATERIAL PARA SER ENTREGUE À PROFESSORA DA TURMA:
03 Cadernos capa dura com 96 folhas, grande, brochura-sendo 1 p/ Língua 
Portuguesa, 1 p/ Matemá�ca,1 p/ Redação.
03 cadernos capa dura com 48 folhas, grande, brochura sendo 1 p/ História, 1 
p/Geografia, 1 p/ Ciências. (todos encapados e iden�ficados com o nome do 
aluno, série e turma)
01 caderno capa dura com 48 folhas, grande, brochura, p/ Inglês-poderá 
reu�lizar o do ano anterior.
01 Cola branca de 90g 
01 caneta de retroprojetor de ponta fina
03 pacotes de folhas pautadas
01 Pasta catálogo – tamanho o�cio (artes)
01  Bloco de papel para desenho com 20 folhas 140 g/m² - A4 (artes)
02  Pacotes de papel dupla face A4 com 24 folhas coloridas –
sendo um para artes e outro de uso cole�vo
01 Fita dupla face
01 Metro de plás�co autocolante incolor
02 Metros de plás�co autocolante decorado
02 metros de Politafetá  laranja ou azul claro
02 metros de TNT- laranja
01 colher de pau grande (artes)
01 tubo de cola para tecidos (artes)
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Retalhos de tecidos variados (artes)
01 Tubo de cola instantânea mul�uso (viscosidade média ou alta) 
01 pacote com 50g de liguinhas de elás�co
*Favor não dobrar nem enrolar as folhas abaixo:

03 Folhas de cartolina laminada
02 Folhas de papel camurça
02 folhas de papel crepom 
02 Folhas de cartolina dupla face coloridas
02 Folhas de cartolina preta
01 Folha de papel celofane
02 folhas de papel cartão
02 Folhas de emborrachado com gli�er colorido
03 Folhas de emborrachado  liso – nas cores rosa, lilás e marrom

LIVROS DIDÁTICOS- 4º ANO:

- Língua Portuguesa-Português Linguagens-4ºano- Willian Roberto Cereja e 
Thereza Cochar Magalhães-- Atual Editora-4ª edição reformulada 2014.
- Matemá�ca - A conquista da Matemá�ca- Edição renovada -  4º ano -1ª 
edição. José Ruy Giovanni e José Ruy Giovanni Jr.-  Editora FTD
- Ciências-Projeto LUMIRÁ-4-  Editora á�ca
História e Geografia-Marcha Criança -4º ano- Maria Teresa, Maria Elisabete e 
Armando Coelho Editora Scipione
- Redescobrindo o Universo religioso – Coleção formação de Valor – 4º ano -
Marcos Sidney Pereira- Bom Jesus Editora.
-Inglês- KIDS' WEB- Volume 04- Richmond
-Minidicionário da Língua Portuguesa- Atualizado de acordo com a nova 
ortografia (sugestões de autores: Gama Cury, Silveira Bueno)
 

LIVROS LITERÁRIOS / PARADIDÁTICOS- 4º ANO:

- Educação financeira na escola – Oficina das Finanças volume 4

LIGOCKI, Carolina Simões Lopes; IUNES, Silvana Maria Silva Iunes.. Brasília: Editora 

Oficina, 2014. ISBN - 978-85-68651-03-2.
- O defensor do planeta – Fernando Carraro - FTD - 1ª Edição 2010
- Ou isto ou aquilo – Cecília Meireles – Editora Global
- 03 livrinhos de palavras cruzadas COQUETEL- de nível médio
- Gibis para uso cole�vo ( novos ou usados- em ó�mo estado de conservação- 
não serão devolvidos).

*Todos os livros literários farão parte de projetos desenvolvidos ao longo do 
ano e alguns serão cobrados nas avaliações trimestrais
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LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES 2017 - ENSINO FUNDAMENTAL I - 5º ANO
Favor voltar à Pág. 14 (Observações importantes)

MATERIAL QUE DEVERÁ FICAR COM O ALUNO E REPOR QUANDO 
NECESSÁRIO:

03 Cadernos capa dura com 96 folhas, grande, brochura-sendo 1 p/ Língua 
Portuguesa, 1 p/ Matemá�ca,1 p/ Redação.
04 cadernos capa dura com 48 folhas, grande, brochura sendo 1 p/ História, 1 
p/Geografia, 1 p/ Ciências, 1 p/ Língua Espanhola (todos encapados e 
iden�ficados com o nome do aluno, ano e turma)
01 caderno capa dura com 48 folhas, grande, brochura, p/ Inglês-poderá 
reu�lizar o do ano anterior.
01 caderno capa dura com 48 folhas para Espanhol
01 Bolsinha ou estojo porta lápis completo (caneta azul, vermelha e preta, 
lápis ou lapiseira, borracha, apontador, lápis de cor, caneta marca texto e 
tesoura sem ponta)
02 Borrachas
01 Apontador
01 Caixa de lápis de cor (grande)
08 Lápis de escrever
02 Colas em bastão de boa qualidade
01 Caixa de giz de cera grande (artes)
01 Régua de 30 cm (artes)
01 Conjunto de �nta guache - 06 cores (artes)
01 Conjunto de cane�nhas hidrográficas -12 cores (artes)
01 Pincel para pintura  nº 12 (artes)
01 Agenda padronizada do IESE
01 Jaleco branco (mangas compridas) 
01 colher de pau grande (artes)
01 tubo de cola para tecidos (artes)
Retalhos de tecidos variados (artes)
01 pacote com 50g de liguinhas de elás�co

MATERIAL PARA SER ENTREGUE À PROFESSORA DA TURMA:
02 folhas de papel quadriculado
01 Caneta de retroprojetor
03 pacotes de folhas pautadas
01 Cola branca de 90g – 
01 Pasta catálogo – tamanho o�cio (artes)
01  Bloco de papel para desenho com 20 folhas 140 g/m² - A4 (artes)
02 Pacotes de papel dupla face A4 com 24 folhas coloridas - sendo um para 
artes e outro de uso cole�vo
01 folha de  cartolina camurçada.
02 Folhas de cartolina dupla face
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02 Folhas de cartolina dupla face preta
02 Folhas de cartolina laminada
01 Metro de plás�co autocolante incolor
02 Metros de plás�co autocolante decorado
02 Folhas de emborrachado com gli�er
03 Folhas de emborrachado liso – nas cores vermelha, azul e verde
01 metro de Politafetá rosa
02 metros de TNT rosa
01 fita crepe marrom
01 colher de pau grande (artes)
01 tubo de cola para tecidos (artes)
Retalhos de tecidos variados (artes)
01 Tubo de cola instantânea mul�uso (viscosidade média ou alta) 
01 pacote de 50g de liguinhas de elás�co

LIVROS DIDÁTICOS- 5º ANO:

-Língua Portuguesa-Português Linguagens-5ºano- Willian Roberto Cereja e 
Thereza Cochar Magalhães-- Atual Editora- 4ª edição reformulada 2014.
-Matemá�ca- A conquista da Matemá�ca – 5º ano – Edição Renovada – 
José Ruy Giovanni e José Ruy Giovanni Jr - FTD
-Ciências-ColeçãoPlural-Ciências -5- Cesar Sezar Bedaque, Sonelise e 
Debora- Editora Saraiva.
-História e Geografia-Marcha Criança -5º ano- Maria Teresa, Maria Elisabete e 
Armando Coelho Editora Scipione
- Redescobrindo o Universo religioso – Coleção formação de Valor – 5º ano -
Marcos Sidney Pereira- Bom Jesus Editora.
-Inglês- KIDS' WEB- Volume 05- Richmond
-Espanhol-  Nuevo Recreo – 5º ano - San�llana
-Minidicionário da Língua Portuguesa- Atualizado de acordo com a nova 
ortografia (sugestões de autores: Gama Cury, Silveira Bueno )
- Dicionário Bilíngue Escolar – Português/ Espanhol e Espanhol/Português. 
Sugestões:  San�llana, Editora Michaellis, Editora SBS. 
 

LIVROS LITERÁRIOS / PARADIDÁTICOS- 5º ANO:

- Educação financeira na escola – Oficina das Finanças - volume 5.

LIGOCKI, Carolina Simões Lopes; IUNES, Silvana Maria Silva Iunes.. Brasília: Editora 

Oficina, 2014. ISBN - 978-85-68651-03-2.
- Poemas que escolhi para as crianças- antologia de Ruth Rocha – Edição 
Especial – Salamandra
- Como mudar o mundo?  – Stela Barbieri e Fernando Vilela -FTD - 1ª Edição / 
2015
- 03 livrinhos de palavras cruzadas COQUETEL- de nível médio
- Gibis para uso cole�vo ( novos ou usados- em ó�mo estado de conservação- 
não serão devolvidos).
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LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES 2017 - ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º ANO
Favor voltar à Pág. 14 (Observações importantes)

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR NA ESCOLA
Favor não dobrar nem enrolar as folhas abaixo

02 Bastões de cola quente ( 02 grossos)
01 Bloco de folhas coloridas 80g - A4
01 Fita crepe (marrom)
01 Folha de papel chambril
01 Folha de papel cartão (cor a escolher)
01 Folha de papel celofane
01 Folha de papel crepom (branco)
01 Folha de papel nacarado
02 Folhas de cartolina dupla face (cores variadas)
04 Folhas de EVA ( 2  simples vermelho e verde e  2 plush)
01 Folhas de papel pardo
03 Metros  de  politafetá  na cor azul claro
01 Cola para artesanato

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO
01 AGENDA ESCOLAR PADRONIZADA SANTO ELIAS – a ser entregue na 
escola
01 Apontador 
01 Borracha branca e macia

2
01 Bloco de 20 folhas brancas 140g/m   A4 (ARTE)
01 Caderno para 12 matérias (de preferência que o fichário não seja 
adotado).
01 caderno brochura  capa dura - 96 folhas para Espanhol
02 Canetas (1 azul e 1 vermelha) 
01 Compasso 
01 Caixa de �nta guache
01 Jogo de esquadros
02 Lápis 2B para desenho 
01 Pen drive (para trabalhos e a�vidades no laboratório de informá�ca) 
01 Pincel para pintura
01 Régua de 30 cm 
01 Tesoura de ponta redonda 
01 Transferidor (de 180º ou de 360º)
01 Jogo de canetas hidrográficas
01 Caixa de lápis de cor
01 Cola branca 90 
01 Pasta Catálogo - tamanho o�cio ( redação)
01 Jaleco branco de mangas compridas (uso obrigatório - LABORATÓRIO).     
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S LIVROS DIDÁTICOS DO 6º ANOS
(OBS: Não serão aceitos edições anteriores)

Língua Portuguesa – Diálogo em gêneros – Nº 6 - Eliana Santos Beltrão e 
Tereza Gordilho - Edição Reformulada 2016 – Editora: FTD 
Minidicionário da Língua Portuguesa (revisado conforme a nova ortografia)
Silveira Bueno – Editora: FTD
Dicionário San�llana para estudantes
Espanhol – Português/ Português/Espanhol  - Editora San�llana
Dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros de inglês (Português-
Inglês / Inglês-Português) – Oxford
Gramá�ca – Projeto Radix - 6º ano - Ernani & Flaviana - Editora Scipione
2ª Edição 2014
Projeto Teláris  Ensino Fundamental II - Matemá�ca - 6º Ano
Parte da coleção Teláris Matemá�ca
Luiz Roberto Dante /Editora Á�ca – Edição  - 2ª /2015
Projeto Athos – Ciências – 6º ano - 1ª Edição /Editora: FTD
Autores: José Trivellato; Silvia Trivellato; Marcelo Motokane; Júlio Foschini      
Lisboa; Carlos Kantor
História – 6  - Araribá Plus 6 - 4ª Ed. 2014 - Editora: Moderna 
Descobrindo a História da Arte - (1ª edição) - (será u�lizado do 6º ao 9º ano)
Graça Proença / Editora: Á�ca 
Prismas Geográficos, 6º ano / James Onning - Tamdjian, Ivan Lazari Mendes, - 
1.ed- Editora: FTD 2016
Ventana al español 1  Segunda Edição - Editora: San�llana 
Inglês - Our Way 1 - Oitava Edição - Editora: Richmond 
Redescobrindo o universo religioso – Ensino Fundamental 6º ano 
Formação de valor/ Marcos Sidney; organizador : Claudino Gilz;
Curi�ba : Editora Bom Jesus, 2015.
 

S
LIVROS PARADIDÁTICOS - 6º  ANOS

Coleção “Os Caça  Mistérios” - O Rubi do  Planalto Central - Luis Eduardo 
Ma�a  - Editora:Á�ca
Roubo no Paço Imperial - Luis Eduardo Ma�a  - Editora:Á�ca
Ulisses e a Odisseia em versos de cordel/ Fabio Sombra e Mauricio de Sousa – 
São Paulo : Editora Melhoramentos 2016
A PRÉ – HISTÓRIA – Passo a Passo - Autora: Colete Swinnen - Editora: Claro 
Enigma
Educação Financeira na Escola - Oficina das Finanças  volume 6

Autoras: Carolina Simões Lopes Ligocki e Silvana Maria Silva Iunes - Editora 

Oficina, 2015
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LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES 2017 - ENSINO FUNDAMENTAL II - 7º ANO
Favor voltar à Pág. 14 (Observações importantes)

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR NA ESCOLA
Favor não dobrar nem enrolar as folhas abaixo

02 Bastões de cola quente (grossos).
01 Bloco de 24 folhas coloridas 80g - A4
01 Caneta de escrita permanente preta ( retroprojetor)
01 Fita crepe (marrom) 
01 Fita dupla face branca 
01 Folha de papel cartão 
01 Folha de papel celofane
01 Folha de papel crepom  branco)
01 Folha de papel nacarado
02 Folhas de cartolina dupla face (brancas)
02 Folhas de papel de seda
04 Folhas de EVA (2  simples vermelha e amarela e  2 plush)
01 Folhas de papel pardo 
03 Metros Politafetá na cor vermelha
01 Cola para artesanato

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO
01 AGENDA ESCOLAR PADRONIZADA SANTO ELIAS – a ser entregue na 
escola
01 Apontador 
01 Borracha branca e macia
01 Caderno glossário para HISTÓRIA 

2
01 Bloco de 20 folhas brancas 140g/m   A4 (ARTE)
01 Caderno para 12 matérias (de preferência que o fichário não seja adotado) 
01 Caderno brochura  capa dura - 96 folhas para Espanhol
02 Canetas (1 azul e 1 vermelha) 
01 Compasso 
01 Caixa de �nta guache
01 Jogo de esquadros
01 Cola branca 90 g
02 Lápis 2B para desenho 
01 Pen drive (para trabalhos e a�vidades no laboratório de informá�ca)
01 Pincel para pintura nº 12 
01 Régua de 30cm 
01 Tesoura de ponta redonda 
01 Transferidor (de 180º ou de 360º)
01 Jogo de canetas hidrográficas
01 Pasta Catálogo – tamanho o�cio ( redação)
01 Caixa de lápis de cor
01 Tela  tamanho  30 x 40 cm.
01 Jaleco branco de mangas compridas (uso obrigatório – LABORATÓRIO)
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LIVROS DIDÁTICOS dos  7º ANOSs 

(OBS: Não serão aceitos edições anteriores)

Língua Portuguesa – Diálogo em gêneros – Nº 7 - Eliana Santos Beltrão e 
Tereza Gordilho - Edição Reformulada 2016 – Editora: FTD  
Minidicionário da Língua Portuguesa (revisado conforme a nova ortografia) -
Silveira Bueno - Editora: FTD
Minidicionário : San�llana /Espanhol/ Português  e  Português/ Espanhol -
Para estudantes - Editora San�llana	
Dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros de inglês (Português-
Inglês / Inglês-Português) Oxford
Gramá�ca – Teoria e A�vidades (será u�lizada do 7º ao 9º ano) - Maria 
Aparecida Paschoalin e Neuza Terezinha Spadoto - 1ª Edição – FTD
Projeto Teláris Matemá�ca - Ensino Fundamental II - Matemá�ca - 7º Ano  
Parte da coleção Teláris Matemá�ca - Luiz Roberto Dante- 2ª Edição/2015-
Editora Á�ca 
Projeto Athos – Ciências – 7º ano - 1ª Edição /Editora: FTD - Autores: José 
Trivellato; Silvia Trivellato; Marcelo Motokane; Júlio Foschini Lisboa; Carlos 
Kantor
História 7 - Projeto Araribá Plus - 4ª Ed. 2014 - Editora Moderna
Descobrindo a História da Arte -(1ª edição) - (será u�lizado do  6º ao 9º ano) - 
Graça Proença  - Editora: Á�ca
Prismas Geográficos, 7º ano / James Onning Tamdjian, Ivan Lazari Mendes, - 
1.ed - Editora: FTD 2016
Ventana al español 2 - Segunda Edição - Editora: San�llana
Inglês - Our Way 2- Oitava Edição - Editora: Richmond
Redescobrindo o universo religioso – Ensino Fundamental 7º ano - Formação 
de valor/ Marcos Sidney; organizador: Claudino Gilz; - Curi�ba : Editora Bom 
Jesus, 2015.
Encontro com a Filosofia 6  ( o volume 6 está correto, é a iniciação à Filosofia) - 
1ª Edição/2014 – Editora: Moderna
 

SLIVROS PARADIDÁTICOS - 7º  ANOS

Jus�no, O Re�rante - Ode�e de Barros Mo� – Editora: Atual
O Diário Perdido de Pernambuco - Luis Eduardo Ma�a - Editora: Á�ca
Balança Coração  - Walcir Carrasco - Editora: Moderna
Educação Financeira na Escola / Oficina das Finanças - volume 7
Autoras: Carolina Simões Lopes Ligocki e Silvana Maria Silva Iunes 
Editora Oficina, 2015
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LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES 2017 - ENSINO FUNDAMENTAL II - 8º ANO
Favor voltar à Pág. 14 (Observações importantes)

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR NA ESCOLA
Favor não dobrar nem enrolar as folhas abaixo

02 Bastões de cola quente ( fino).
01 Bloco de 24 folhas coloridas 80g - A4
01 Durex largo
01 Fita crepe (comum) 
01 Fita dupla face branca
02 Folhas de papel de seda( branca)
01 Folha de papel cartão 
01 Folha de papel celofane 
01 Folha de papel nacarado
02 Folhas de cartolina (branca)
02 Folhas de cartolina pretas
04 Folhas de EVA (2  simples branco e preta e  2 plush)
01 Folhas de papel pardo 
03 Metros Politafetá na cor verde
01 Cola para artesanato

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO
01 AGENDA ESCOLAR PADRONIZADA SANTO ELIAS – a ser entregue na 
escola
01 Bloco de papel milimétrico
01 Apontador 
01 Borracha branca e macia
01 Caderno glossário para HISTÓRIA 

2
01 Bloco de 20 folhas brancas 140g/m   A4 (ARTE)
01 Caderno para 12 matérias (de preferência que o fichário não seja adotado) 
02 Canetas (1 azul e 1 vermelha) 
01 Compasso 
01 Caixa de �nta guache
01 Jogo de esquadros 
01 Cola branca 90 g
02 Lápis 2B para desenho 
01 Pen drive (para trabalhos e a�vidades no laboratório de informá�ca) 
01 Pincel para pintura nº 12 
01 Régua de 30 cm 
01 Tesoura de ponta redonda 
01 Transferidor (de 180º ou de 360º)
01 Jogo de canetas hidrográficas
01 Pasta Catálogo – tamanho o�cio ( redação)
01 Caixa de lápis de cor
01 Tela  tamanho  30 x 40 cm.
01 Jaleco branco de mangas compridas (uso obrigatório – LABORATÓRIO).
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LIVROS DIDÁTICOS dos  º ANOSs 8
(OBS: Não serão aceitos edições anteriores)

Língua Portuguesa – Diálogo em gêneros – Nº 8 - Eliana Santos Beltrão e Tereza 
Gordilho - Edição Reformulada 2016 – FTD 
Gramá�ca – Teoria e A�vidades (será u�lizada do 7º ao 9º ano) - Maria 
Aparecida Paschoalin e Neuza Terezinha Spadoto - 1ª Edição – Editora :FTD
Minidicionário da Língua Portuguesa (revisado conforme a nova ortografia) - 
Silveira Bueno – Editora: FTD (opcional- para apoio)
Dicionário Oxford - Escolar para estudantes brasileiros de inglês (Português-
Inglês / Inglês-Português) – Oxford/ opcional- para apoio.
Projeto Teláris Matemá�ca - 8° ano - Ensino Fundamental II - Matemá�ca        
8º Ano - Parte da coleção Teláris Matemá�ca - 2ª Edição/2015 – Luiz Roberto 
Dante. Editora Á�ca 
Projeto Athos – Ciências – 8º ano - 1ª Edição /Editora FTD - Autores: José 
Trivellato; Silvia Trivellato; Marcelo Motokane; Júlio Foschini Lisboa; Carlos 
Kantor
Descobrindo a História da Arte - (1ª edição) - (será u�lizado do 6º ao  9º ano) - 
Graça Proença – Editora Á�ca
Prismas Geográficos, 8º ano / James Onning Tamdjian, Ivan Lazari Mendes, - 
1.ed-Editora: FTD 2016
História 8 -Projeto Araribá Plus - 4ª Ed. 2014 - Editora Moderna
Ventana al español 3 - Segunda Edição - Editora: San�llana  
Inglês - Our Way 3- Oitava Edição - Editora: Richmond 
Encontro com a Filosofia 7 ( o volume 7 está correto) (  – Ricardo Melani 
 1ª Edição – Editora Moderna
Redescobrindo o universo religioso – Ensino Fund. 8º ano - Formação de 
valor/ Marcos Sidney; organizador : Claudino Gilz; - Curi�ba : Editora Bom 
Jesus, 2015.
 

S
LIVROS PARADIDÁTICOS - 8º  ANOS

Muito Barulho por nada – William Shakespeare Editora: Scipione
Anjo de quatro patas - Valcyr Carrasco – Editora: Moderna
A droga da obediência - Pedro Bandeira – Editora: Moderna
Abre as asas sobre nós: A inconfidência Mineira – Milton M. Azevedo 1. ed. 
Editora: Moderna
Educação Financeira na Escola Oficina das Finanças - volume 8
Autoras: Carolina Simões Lopes Ligocki e Silvana Maria Silva Iunes 
Editora Oficina, 2015.
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LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES 2017 - ENSINO FUNDAMENTAL II - 9º ANO
Favor voltar à Pág. 14 (Observações importantes)

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR NA ESCOLA
Favor não dobrar nem enrolar as folhas abaixo

02 Folhas de papel pardo
01 Fita dupla face branca
02 Folhas de cartolina rosa 
01 Fita crepe marrom
05 Folhas de EVA (3 brancas simples, 01 plushes e 01 com gliter)
03 Folhas de cartolina (cores variadas) 
02 Bastões de cola quente (grosso)
02 Folhas de papel cartão (azul marrom ou branco) 
02 Metros Poli tafetá vermelho  
02 Metros Poli tafetá   preto 
01 Cola de artesanato

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO
01 Caderno para 12 matérias 
01 Transferidor 180°
01 Agenda escolar padronizada Santo Elias
01 Tesoura de ponta redonda
01 Compasso 
01 Caixa de lápis de cor – grande – 12 cores
01 Jogo de esquadros
01 Lápis preto n° 02
01 Lápis 2B para desenho 
01 Régua de 30 cm
01 Borracha 
01 Apontador
01 Pincel para pintura n° 12 (�gre) – série 815
01 Cola branca 90 g (Tenaz)
01 Caderno glossário (História) 
01 Bloco de papel canson A4
01 Caixa de �nta guache acrilex (6 cores) 
01 Jaleco branco para laboratório manga comprida (uso obrigatório)
01 Caderno 96 folhas (Tam.102mm.X152mm.) LínguaPortuguesa 
01 Pen drive
01 Caderno 96 folhas Geografia
01 Pasta Catálogo com plás�co  – tamanho o�cio ( redação)
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LIVROS DIDÁTICOS dos  º ANOSs 9
(OBS: Não serão aceitos edições anteriores)

Língua Portuguesa –Diálogo em gênero,9º ano/Eliana Lúcia Santos 
Beltrão,Tereza Cris�na S.Gordilho.-2ª edição – São Paulo – Editora FTD,2016 
(Edição Reformulada)
Gramá�ca – Gramá�ca: teoria e a�vidades / Maria Aparecida Paschoalin e 
Neuza Teresinha Spadoto,1ª ed. São Paulo –Editora FTD - 2014
Matemá�ca - Projeto Teláris : matemá�ca  Nº 9 - Luiz Roberto Dante -2ª 
edição –São Paulo -  Editora Á�ca ,2015
Física e Química (Ciências) - Companhia das Ciências Nº 9 - João Usberco 
Edgard Salvador-3ª ed. Editora Saraiva - 2015
História -  Araribá  Plus – História  9 4ª Ed. -  Editora  – Maria Raquel Apolinário 
Moderna, 2014 “.Nova edição”.
Arte - Descobrindo a História da Arte -(1ª edição) – 15ª impressão (será 
u�lizado 6ºano ao  9º ano)- Graça Proença – Editora Á�ca,2005 -
Geografia - Prismas geográficos, 9º ano /James Onnig Tamdjian, Ivan Lazzari 
Mendes, - 1. Ed – São Paulo ;FTD, 2016

Espanhol Ventana al español, volume 4 /editora responsável  Roberta 

Amendola  – 2. ed.  - São Paulo :Moderna,2016.-San�llana
Filosofia - Encontro com a filosofia 8 /Ricardo Melani; editora execu�va Maria  
Raquel Apolinário.1ª edição – São Paulo; ed.Moderna,2014.

 
Inglês  –  Our Way 4 –Eduardo Amos/Elisabeth Prescher/Ernesto Pasqualin – 8
th edi�on – São Paulo ,Moderna,2016  - Richmond
Ensino Religioso –Redescobrindo o Universo Religioso 9º ano /Marcos Sidney 
Pereira; organizador: Claudino Gilz,Curi�ba:Editora Bom Jesus,2015.Coleção 
Formação de Valores.
 

S
LIVROS PARADIDÁTICOS - 9º  ANOS

O Diário de Anne Frank – Tradução Alves Calado- BestBolso
O Conde de Monte Cristo Alexandre Dumas; Tradução e adaptação Heloisa 
Prieto; Ilustração Alexandre Camanho – 1.ed.-São Paulo: FTD,2014
Dom Quixote Miguel de Cervantes; tradução e adaptação Ligia Cademartori; 
ilustrações Alexandre Camanho, -1.ed.-São Paulo :FTD,2013.
Senhora /José, de Alencar; -Ed; renovada. São Paulo : FTD,2010
Educação Financeira na Escola - Oficina das Finanças - Volume 9 - Carolina 
Simões Lopes Ligocki e Silvana Maria Silva Lunes - Oficina 2015
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LISTA DE MATERIAL 1°, 2° E 3° ANO  -  ENSINO MÉDIO / 2017
Favor voltar à Pág. 14 (Observações importantes)

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR NA ESCOLA
Favor não dobrar nem enrolar as folhas abaixo

02 Metros Politafetá preto
02 Metros Politafetá branco
01 Folhas de papel pardo
01 Fita dupla face branca
01 Fita crepe marrom
03 Folhas de cartolina (cores variadas)
05 Folhas de papel pardo (branca normalista)

MATERIAIS QUE DEVEM FICAR COM O ALUNO
01 calculadora simples
01 Caderno para 12 matérias 
01 Transferidor 180°
01 Compasso 
01 Jaleco branco para laboratório manga comprida (uso obrigatório)
01 Jogo de esquadros 
01 Régua de 30 cm
01 Lápis 2B para desenho 
01 Agenda escolar padronizada Santo Elias
01 Pasta Catálogo com plás�co – tamanho o�cio (redação)
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LIVROS DIDÁTICOS – 1° ANO DO ENSINO MÉDIO:

Música – Música faz – A arte musical na prá�ca escolar – volume 1 -  2ª edição – 
editora HTC.2013
Arte Visual - História da Arte –Graça Proença – Volume Único -17ª edição 
–Editora Á�ca.
Artes Cênicas - Cena em Sala - Volume 1- 2ª edição-Luciano de Paula - Editora 
HTC - 2013
Biologia - Biologia – Volume Único – 4ª Edição Armênio Uzunian Ernesto 
Birner-Editora Harbra
Espanhol –Nuevo Listo – Volume Único –Roberta Amendola San�llana 
Espanol – 2ª Ed. Editora Moderna 2012.San�llana
Ensino Religioso -Ensino Religioso 1º ano/Sonia de Itoz,Antonio Boeng...[et 
al] 1ª representaçãoBrasilia: Edebe Brassil 2014.
Filosofia -Textos básicos de Filosofia dos Pré-Socrá�cos a Wi�genstein – 9ª 
reimpressão Danilo Marcondes -Editora Zahar
Física - Física 1- Os Fundamentos da Física - Mecânica-  Moderna Plus -11ª 
edição - Ramalho, Nicolau e Toledo - Editora Moderna,2015.
Geografia Geografia Geral e do Brasil –5ª Edição Volume Único Paulo Roberto 
Moraes – Editora  Harbra 
Geografia em mapas Introdução à Cartografia /Graça Maria Lemos Ferreira, - 
5.edição- São Paulo: Moderna, 2014.
Gramá�ca - Curso Prá�co de Gramá�ca (capa branca) Ernani Terra-6ª edição -
Editora Scipione,2013.
História - História  - Volume Único – Ronaldo Vainfas – Sheila Castro Faria 
–Jorge Ferreira-Georgina dos Santos -2ª edição -2014  Editora Saraiva
Inglês - Access 1 / Luiz Otávio Barros(organizador ) _ São Paulo :Moderna, 
2016 – Richmond.
L. Portuguesa - Dicionário Escolar da L. Portuguesa – Com a nova ortografia da 
L. Portuguesa Academia Brasileira de Letras Companhia Editora Nacional.
Literatura –Projeto Múl�plo: Literatura, volume único:  partes 1,2 e 3 José de 
Nicola ––1ª ed. Editora Scipione 2014.
Matemá�ca-Matemá�ca Volume Único Gelson Iezzi-Osvaldo Dolce – David 
Degenszajn – Roberto Périgo.6ª edição – Editora Atual- 2015.
Química – Química Volume Único Usberco & Salvador 9ª Edição
Editora Saraiva, 2013.
Sociologia - Sociologia Hoje- Inclui: Antropologia e Ciência Polí�ca  Igor José 
de Renó Machado – Henrique Amorim – Celso Rocha de Barros.1ª Edição- 
Editora Á�ca -2013.

LIVROS PARADIDÁTICOS:
Steve Jobs – And The Story of Apple – Fiona Beddall – Editora Richmond
Textos Básicos de Sociologia – de Karl Marx a Zygmunt Bauman – Celso Castro 
– 1ª edição editora Zahar,2014.
África e Brasil. Africano – Marina de Melo e Souza – 2ª edição –Editora Á�ca

Obs: As obras referentes ao PAS deverão ser adquiridas pelo aluno ao longo 
do ano.
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LIVROS DIDÁTICOS – 2° ANO DO ENSINO MÉDIO:

Arte Visual - História da Arte –Graça Proença – Volume Único -17ª edição 
–Editora Á�ca. (o mesmo u�lizado no 1º ano)
Música – Música faz – A arte musical na prá�ca escolar – volume 2 -  2ª edição 
– editora HTC.2014
Biologia - Biologia – Volume Único – 4ª Edição - Armênio Uzunian
Ernesto Birner - Editora Harbra(o mesmo u�lizado no 1º ano)
Espanhol –Nuevo Listo – Volume Único –Roberta Amendola San�llana  
Espanol – 2ª Ed. Editora Moderna 2012. -  (o mesmo u�lizado no 1º ano)
Ensino Religioso A Vida é Mais Educação e Valores(O sen�do da Vida)Ensino 
Médio Eduardo Monteiro Edward Guimarães Rosamaria Andrade Rosana 
Soares Sandro Pessu� - Editora Pax (o mesmo u�lizado no 1º ano)
Filosofia - Textos básicos de Filosofia dos Pré-Socrá�cos a Wi�genstein – 7ª 
Edição Danilo Marcondes - Editora Zahar(o mesmo u�lizado no 1º ano)
Física -  Física 2- Os Fundamentos da Física –Termologia, Óp�ca Ondulatória -  
-11ª edição -  - Ramalho, Nicolau e Toledo - Moderna Plus -Editora 
Moderna,2015
Geografia - Geografia Geral e do Brasil – 4ª Edição Volume ÚnicoPaulo 
Roberto Moraes - Editora Harbra. (o mesmo u�lizado no 1º ano)
Geografia em mapas Introdução à Cartografia /Graça Maria Lemos Ferreira, - 
5.edição- São Paulo: Moderna, 2014.
Gramá�ca - Curso Prá�co de Gramá�ca (capa branca) Ernani Terra Editora 
Scipione (a mesma u�lizada no 1º ano)
Gramá�ca Inglês Oxford English Grammar Course (Intermediate)Michael 
Swan Catherine Walter – Editora Oxford (a mesma u�lizada no 1º ano)
História - História  - Volume Único – Ronaldo Vainfas – Sheila Castro Faria 
–Jorge Ferreira-Georgina dos Santos -2ª edição -2014  Editora Saraiva(o 
mesmo u�lizado no 1º ano)
Inglês - Access 2 / Luiz Otávio Barros(organizador ) _ São Paulo :Moderna, 
2016 – Richmond.
Literatura –Projeto Múl�plo: Literatura, volume único:  partes 1,2 e 3 José de 
Nicola ––1ª ed. Editora Scipione 2014.
Matemá�ca - Matemá�ca Volume Único Gelson Iezzi-Osvaldo Dolce – David 
Degenszajn – Roberto Périgo.6ª edição – Editora Atual- 2014. (o mesmo 
u�lizado no 1º ano)
Química - Química Volume Único Usberco & Salvador 9ª Edição
Editora Saraiva, 2013. (o mesmo u�lizado no 1º ano)
Sociologia - Sociologia Hoje- Inclui: Antropologia e Ciência Polí�ca  Igor José 
de Renó Machado – Henrique Amorim – Celso Rocha de Barros.1ª Edição- 
Editora Á�ca -2013. (o mesmo u�lizado no 1º ano)

LIVROS PARADIDÁTICOS:
Textos Básicos de Sociologia – de Karl Marx a Zygmunt Bauman – Celso Castro 
– 1ª edição editora Zahar,2014.
África e Brasil. Africano – Marina de Melo e Souza – 2ª edição –Editora Á�ca

Obs: As obras referentes ao PAS deverão ser adquiridas pelo aluno ao longo 
do ano.
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LIVROS DIDÁTICOS – 3° ANO DO ENSINO MÉDIO:

Arte Visual - Retratos da Arte História da Arte Volume Único Nereide S. Santa 
Rosa .Editora  Leya
Biologia - Biologia – Volume Único 4ª edição Armênio Uzunian Ernesto Birner 
Editora Harbra(o mesmo u�lizado no 2º ano)
Ensino Religioso - A Vida é Mais Educação e Valores (O sen�do da Vida) Ensino 
Médio Eduardo Monteiro Edward Guimarães Rosamaria Andrade Rosana 
Soares Sandro Pessu� - Editora Pax (o mesmo u�lizado no 2º ano)
Espanhol - Español  Esencial – Volume Único Livia Rádis Bap�sta (org.) Editora 
San�llana (o mesmo u�lizado no 2º ano)
Filosofia - Textos básicos de Filosofia dos Pré-Socrá�cos a Wi�genstein – 7ª 
Edição Danilo Marcondes - Editora Zahar(o mesmo u�lizado no 2º ano)
Física Física 3- Os Fundamentos da Física –Eletricidade, Introdução à Física 
Moderna-  -11ª edição -  - Ramalho, Nicolau e Toledo - Moderna Plus -Editora 
Moderna,2015
Geografia - Geografia Geral e do Brasil – 4ª Edição-Volume Único (o mesmo 
u�lizado no 2º ano) -Paulo Roberto Moraes Editora Harbra. (o mesmo u�lizado 
no 2º ano)
Geografia em mapas: Europa, Ásia, Oceania e Antár�da /Graça Maria Lemos 
Ferreira, - 5.edição- São Paulo: Moderna, 2014
Gramá�ca - Inglês Oxford English Grammar Course (Intermediate)Michael 
Swan Catherine Walter – Editora Oxford (a mesma u�lizada no 2º ano)
História - Volume Único - Ronaldo Vainfas - Sheila Castro Faria - Jorge Ferreira - 
Georgina dos Santos - 2ª Edição 2014 - Editora Saraiva (o mesmo u�lizado no 
2º ano)
Inglês Dic�onary Oxford Escolar Português-inglês Inglês-português Revised 
Edi�on - Editora Oxford
Inglês - Access 3 / Luiz Otávio Barros(organizador ) _ São Paulo :Moderna, 2016 
– Richmond.
Literatura - Moderna Plus-  Literatura  Tempo, Leitores e Leituras – Volume 
Único.Maria Luiza M. Abaurre Marcela Pontara- Moderna Plus(o mesmo 
u�lizado no 2º ano)
Matemá�ca - Matemá�ca Volume Único Gelson Iezzi-Osvaldo Dolce – David 
Degenszajn – Roberto Périgo.6ª edição – Editora Atual- 2014. (o mesmo 
u�lizado no 2º ano)
Química – Conecte Química Volume Único Usberco &  Salvador 1ª edição 
Editora Saraiva 2014 (coleção conecte) (o mesmo u�lizado no 2º ano).
Sociologia - Sociologia Hoje- Inclui: Antropologia e Ciência Polí�ca  Igor José de 
Renó Machado – Henrique Amorim – Celso Rocha de Barros.1ª Edição- Editora 
Á�ca -2013. (o mesmo u�lizado no 2º ano)

LIVROS PARADIDÁTICOS:
Textos Básicos de Sociologia – de Karl Marx a Zygmunt Bauman – Celso Castro 
– 1ª edição editora Zahar,2014.
África e Brasil. Africano – Marina de Melo e Souza – 2ª edição –Editora Á�ca

Obs: As obras referentes ao PAS deverão ser adquiridas pelo aluno ao longo 
do ano.





Santo Elias

Santo Elias

Santo Elias
Santo Elias

Santo Elias

Depois de instalado, insira a matrícula e senha do(a) aluno(a).

www.gigadigital.com.br    •   contato@gigadigital.com.br

Apoio:

+55 (61) 3344-1694

Grandes formatos Gráfica Rápida

+55 (61) 3344-7275

DIGITAL

Apoio:
DIGITAL

INSTALE O APLICATIVO
Entre em uma das lojas abaixo:

e digite: santo elias

Educar seu filho ficou
mais fácil, e está

à palma da sua mão.

   Com ele, você pode acompanhar a vida escolar dos seus filhos pelo 
smartphone.
 O monitoramento não é só entrada e saída dos alunos.
As notas, os comunicados da escola, o comportamento, qualquer problema, 
tudo é informado pelo aplicativo.
 As informações são enviadas pela internet em tempo real.



BOLETIM
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA

BOLETIM
Notas; 
Históricos;  
Esta�s�cas; 
Desempenho.

MENSAGENS
Envio de Mensagens 
(em tempo real); 
Comunicados de 
professores ou do 
colégio;
Registro de atrasos e 
Faltas.

PORTARIA
No�ficações de 
Entradas e Saídas 
do colégio;
Portarias; 
Agenda on-line. 

OCORRÊNCIAS
Envio de informa-
ções sobre o 
comportamento do 
aluno;
Informações sobre 
tarefas extra 
escolares;
Advertências;
Elogios;
Desempenho.

Com este aplica�vo você pode ficar livre
de muitos problemas, tais como:

Contato dos seus filhos com DROGAS, BRIGAS e a CRIMINALIDADE
que orbitam nas escolas.

Transtornos com patrões devido às faltas ao trabalho para
resolver situações escolares.

Despesas desnecessárias como transporte e combus�vel.

Desgastes em longas filas de espera nas secretarias dos colégios.

Transtornos Escolares, nunca mais!

www.gigadigital.com.br

Não é preciso estar perto ou ligar o computador.
Tudo pode ser feito onde você es�ver, pelo smartphone.

In
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!

Monitoramento Fácil.
Com apenas um toque, você recebe:

Depois de instalado, insira
a matrícula e senha do(a) aluno(a).

e digite: santo elias

O Minha Nota Educa é uma solução de comunicação 
simples e segura desenvolvida especialmente para 
ins�tuições de ensino com o obje�vo principal de 
conectar escolas, professores, alunos e pais.

Através da ferramenta, a escola é capaz de compar�lhar o 
monitoramento de entrada e saída de alunos, 
comunicados, convites para eventos e reuniões, notas, 
faltas e desempenho.

Conectando escolas, professores,
alunos e pais.

Santo Elias


