RELAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2022
Lista disponível no site institucional: www.externatosaojose.com.br
INFANTIL 1 (1 ANO)

MATERIAL DE
HIGIENE

MATERIAL ESCOLAR

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Tela 40cm x 40cm
01
Caixa de carvão vegetal (grosso) para desenho
01
Lupa manual resistente (uso infantil)
01
Lanterna média (uso infantil)
01
Rolo de pintura pequeno
01
Caixa de giz de cera grosso (Meu 1º Giz)
01
1 metro
Tecido de malha (cores diversas)
1 metro
Tecido voil (cores diversas)
01
Forma de bolo redonda pequena e média de inox ou alumínio (uma de cada)
Peneira pequena e média de inox ou alumínio (uma de cada)
01
Funil de inox ou alumínio (pequeno ou médio)
01
Bacia pequena e média de inox ou alumínio (uma de cada)
01
Colher de sopa de inox ou alumínio
02
Colher de chá de inox ou alumínio
02
Concha pequena ou média de inox ou alumínio
01
Colher de pau média
01
Bucha vegetal
01
Kit de bolinhas de ping pong
06
Caixas de papelão (média e grande) (uma de cada)
01
Cilindros de papelão
02
Argolas de madeira ou plástico
05
Cones de papelão ou plástico
02
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Pacote de lenços umedecidos
01
Pacote de fraldas descartáveis
01
Pomada para assadura
01
Sabonete líquido
01
Toalha de banho com o nome da criança.
02
Toalha de mão com nome da criança (ir e vir na lancheira)
01
Vestimentas para troca diária (conjuntos de camisetas e shorts)
03
Kit duas peças: lençol e fronha, de uso exclusivo da criança, para colchão de berço.
02
Kits de camiseta e short para vivências (já em uso)
02
LIVROS LITERÁRIOS: Serão solicitados quatro (4), posteriormente, pela professora: dois serão utilizados no Circuito do
Livro e os outros dois farão parte do Projeto de Leitura Compartilhada.

ORIENTAÇÕES:
▪ Todo o material de uso individual deverá ser etiquetado com o nome do(a) educando(a).
▪ No ato da matrícula, deverão ser adquiridos a Agenda Escolar do educando e o Programa LEGO EDUCATION.
ENTREGA DE MATERIAIS
▪ Posteriormente, a família será comunicada sobre a data de entrega dos materiais e a Reunião de Pais, obedecendo as
orientações sanitárias dos órgãos competentes.

INÍCIO DAS AULAS: 24 /01/2022

RELAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2022
Lista disponível no site institucional: www.externatosaojose.com.br
INFANTIL 2 (2 ANOS)

MATERIAL DE
HIGIENE

MATERIAL ESCOLAR

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Bloco de papel cil colorido A3 (80g/m)
01
Bloco de papel desenho A3 (gramatura 180 g/m creme)
02
Caixa giz de cera aquarelável
01
Caixa de carvão vegetal (grosso) para desenho
01
Pacote de palitos de picolé (50 unidades)
01
Tela 40 cm x 40 cm
01
Papel celofane (cores variadas)
02
Estojo de canetinhas hidrográficas (Jumbo/grosso)
01
Lanterna média (uso infantil)
01
Lupa manual resistente (uso infantil)
01
Kit de bolinhas de ping pong
06
Fantasia infantil e acessórios (peruca, colar, óculos, lenço, anéis, gravata...)
01
2 metros
Tecido voil (cores diversas)
Peneira pequena e média de inox ou alumínio (uma de cada)
01
Funil de inox ou alumínio (pequeno ou médio)
01
Bacia pequena e média de inox ou alumínio (uma de cada)
01
Colher de sopa de inox ou alumínio
01
Concha pequena ou média de inox ou alumínio
01
Colher de pau média
01
Bucha vegetal
01
Sementes grandes
04
Tampas (diferentes tamanhos e materiais)
04
Potes descartáveis (diferentes tamanhos e materiais)
04
Caixas de papelão (média e grande) (uma de cada)
01
Cilindros de papelão
02
Cones de papelão ou plástico
02
OS MATERIAIS ABAIXO SÃO DE USO EXCLUSIVO DA CRIANÇA E FICARÃO NO ESCANINHO
Pomada para assadura
01
Sabonete líquido
01
Toalha de banho com o nome da criança
02
Toalha de mão com nome da criança (ir e vir na lancheira)
01
Vestimentas para troca diária (conjuntos de camisetas e shorts)
03
Kit duas peças: lençol e fronha de uso exclusivo da criança, para colchão de berço.
02
Kits de camisetas e shorts para vivências (pode em usado)
02
LIVROS LITERÁRIOS: Serão solicitados quatro (4), posteriormente, pela professora: dois serão utilizados no Circuito do
Livro e os outros dois farão parte do Projeto de Leitura Compartilhada.
ORIENTAÇÕES:
▪ Todo o material de uso individual deverá ser etiquetado com o nome do(a) educando(a).
▪ No ato da matrícula, deverão ser adquiridos a Agenda Escolar do educando e o Programa LEGO EDUCATION.
ENTREGA DE MATERIAIS
▪ Posteriormente, a família será comunicada sobre a data de entrega dos materiais e a Reunião de Pais, obedecendo as
orientações sanitárias dos órgãos competentes.
INÍCIO DAS AULAS: 24 /01/2022

RELAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2022
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MATERIAL ESCOLAR

INFANTIL 3 (3 ANOS)
DESCRIÇÃO
Blocos de papel cil colorido A3 (gramatura 80g/m)
Blocos de papel desenho branco A3 (gramatura 180g/m)
Tela 30 cm x 40 cm
Caneta pincel marcador permanente preta (ponto médio)
Caixa de lápis de cor Jumbo 12 cores
Caixa de giz de cera aquarelável
Caixa de carvão vegetal (grosso) para desenho
Canetas hidrográficas-Jumbo (12 cores)
Lápis grafite Jumbo
Tesoura resistente, pequena, sem ponta, com o nome da criança
Estojo escolar com dois zíperes
Lanterna média (uso infantil)
Lupa manual resistente (uso infantil)
Pasta em formato “L”
Pote de areia de modelar 500g ( qualquer cor)
Pacote de palito de picolé (50 - coloridos)
Rolinho de espuma para pintura (pequeno)
Revista (usada) sugestão: Pais e filhos/Crescer
Jornais (usados)
Fantasia infantil e acessórios (peruca, colar, óculos, lenço, anéis, gravata...)
Botões coloridos do tamanho médio e grande
Tecido de malha helanca (cores diversas)
Camiseta branca de manga curta para pintura (para ser usada como avental), tamanho 6
Garrafa pequena resistente com o nome da criança (manter na lancheira)
Toalha de mão com nome para ir e vir na lancheira da criança
Materiais para experiências (escolha 4 itens das sugestões abaixo)

QUANTIDADE
02
02
01
02

01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
06
2 metros
01
01
01
04

MATERIAIS PARA EXPERIÊNCIAS
▪
▪
▪

OBJETOS DA NATUREZA: pedaços de madeira
OBJETOS DE OUTRAS PROCEDÊNCIAS: garrafas PET, tampas, vasilhames caixas de papelão, potes de sorvete, latas de
leite, rolos de papel, objetos de metal (utensílios de cozinha e outros) e conchas.
OUTROS OBJETOS: 3 anéis de madeira, 1 peneira pequena, 1 funil, 1 bacia de metal pequena, 3 bolas de pingue-pongue, rolos
de cabelo.

LIVROS DIDÁTICOS
No ato da matrícula deverão ser adquiridos a AGENDA ESCOLAR do educando e os materiais didáticos: MACMILLAN
EDUCATION, LEGO EDUCATION E LIV.
LIVROS LITERÁRIOS
Na primeira semana de aula, serão sugeridos dois títulos para o Circuito do Livro. Outros dois livros serão solicitados para a LEITURA
COMPARTILHADA DA TURMA, a partir do PROJETO DE INVESTIGAÇÃO DO GRUPO. Portanto, esses títulos serão
repassados no início de cada semestre.
ORIENTAÇÕES:
▪ Todo o material de uso individual deverá ser etiquetado com o nome do(a) educando(a).
ENTREGA DE MATERIAIS:
▪ Posteriormente, a família será comunicada sobre a data de entrega dos materiais e a Reunião de Pais, obedecendo as
orientações sanitárias dos órgãos competentes.

INÍCIO DAS AULAS: 24 /01/2022
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MATERIAL

ESCOLAR

INFANTIL 4 (4 ANOS)
DESCRIÇÃO
Bloco de papel desenho A4 branco (gramatura 180g/m)
Bloco de papel cil colorido tamanho A3
Bloco de papel cil colorido tamanho A4
Pasta em formato “L”
Tela 30 cm x 40 cm
Apontador com lixeira
Borracha branca firme
Caderno de desenho capa dura espiral 96 folhas
Caneta pincel marcador permanente preta (ponto médio)
Caixa de giz de cera aquarelável
Caixa de carvão vegetal (grosso) para desenho
Estojo de canetinhas (12 cores) de boa qualidade
Caixa de lápis de cor com 12 cores
Lápis grafite n° 2
Tesoura resistente, pequena, sem ponta (com o nome da criança gravado)
Estojo escolar com dois zíperes (para ficar na escola)
Lanterna média (uso infantil)
Lupa manual resistente (uso infantil)
Pote de areia de modelar 500g ( qualquer cor)
Pacote de palito de picolé (100 - coloridos)
Rolinho de espuma para pintura (pequeno)
Revista (usada) sugestão: Pais e filhos/Crescer
Jornais (usados)
Fantasia infantil e acessórios (peruca, colar, óculos, lenço, anéis, gravata...)
Botões coloridos (tamanho médio e grande)
Rolhas
Pedras médias
Sementes (tamanhos variados)
Cilindros de papelão
Carretéis
Toalha de mão com o nome da criança para ir e vir na lancheira
Garrafa pequena resistente, com o nome da criança (manter na lancheira)
Camiseta branca de manga curta para pintura (para ser usada como avental), tamanho 8
Materiais para experiências (escolha 5 itens das sugestões abaixo)

QUANTIDADE
02
01
02
01
01
01
01
01
02

01
01
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
06
06
06
06
02
03
01
01
01
05

MATERIAIS PARA EXPERIÊNCIAS
Tampinhas, cartelas de ovos (vazias), utensílios de cozinha em desuso: peneiras, tigelas, conchas, medidores, pegadores,
escumadeiras, dosadores, funis, formas de gelo, forma de cupcake, potes descartáveis de diferentes tamanhos, bandeja de bombons
vazia/descartável, bandeja com divisórias, bacias de diferentes tamanhos.
LIVROS DIDÁTICOS
No ato da matrícula, deverão ser adquiridos a AGENDA ESCOLAR do educando e os materiais didáticos:
MACMILLAN EDUCATION, LEGO EDUCATION e LIV.
LIVROS LITERÁRIOS
Na primeira semana de aula, serão sugeridos dois títulos para o Circuito do Livro. Outros dois livros serão solicitados para a
LEITURA COMPARTILHADA DA TURMA, a partir do PROJETO DE INVESTIGAÇÃO DO GRUPO. Portanto, esses
títulos serão repassados no início de cada semestre.
ORIENTAÇÕES:
▪ Todo o material de uso individual deverá ser etiquetado com o nome do(a) educando(a).
ENTREGA DE MATERIAIS
▪

Posteriormente, a família será comunicada sobre a data de entrega dos materiais e a Reunião de Pais, obedecendo as
orientações dos órgãos competentes.
INÍCIO DAS AULAS: 27 /01/2022

RELAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2022
Lista disponível no site institucional: www.externatosaojose.com.br

MATERIAL ESCOLAR

INFANTIL 5 (5 ANOS)
DESCRIÇÃO
Bloco de papel cil colorido A4
Blocos de papel desenho branco A3 (gramatura 180g/m)
Bloco de papel desenho A4 branco (gramatura 180g/m)
Caixa de giz de cera aquarelável
Caderno de desenho capa dura espiral 96 folhas
Caneta pincel marcador permanente preta (ponto médio)
Caixa de carvão vegetal (grosso) para desenho
Borracha branca firme
Apontador com lixeira
Caderno tipo ata capa dura com pauta 50 folhas
Lanterna média (uso infantil)
Lupa manual resistente (uso infantil)
Lápis grafite nº 2
Caixa de lápis de cor com 12 cores
Estojo escolar com dois zíperes
Estojo de canetinhas hidrográficas (12 cores, ponta grossa)
Tesoura resistente, pequena, sem ponta (com o nome da criança gravado)
Pasta transparente em “L”
Pacote de palito de picolé (100 - coloridos)
Tela 30 cm x 40 cm
Rolinho de espuma para pintura (pequeno)
Revista (usada) sugestão: Pais e filhos/Crescer
Jornais (usados)
Fantasia infantil e acessórios (peruca, colar, óculos, lenço, anéis, gravata...)
Botões coloridos (tamanho médio e grande)
Rolhas
Pedras médias
Sementes (tamanhos variados)
Cilindros de papelão
Carretéis
Toalha de mão com nome da criança para ir e vir na lancheira
Camiseta branca de manga curta para pintura (para ser usada como avental), tamanho 10
Garrafa pequena, resistente, com o nome da criança (manter na lancheira)
Materiais para experiências (escolha 5 itens das sugestões abaixo)

QUANTIDADE

02
01
02
01
01
02

01
01
01
01
01
01
06
02
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
06
06
06
06
02
03
01
01
01
05

MATERIAIS PARA EXPERIÊNCIAS
Tampinhas, cartelas de ovos (vazias), utensílios de cozinha em desuso: peneiras, tigelas, conchas, medidores, pegadores,
escumadeiras, dosadores, funis, formas de gelo, forma de cupcake, potes descartáveis de diferentes tamanhos, bandeja de bombons
vazia/descartável, bandeja com divisórias, bacias de diferentes tamanhos.
LIVROS DIDÁTICOS
No ato da matrícula, deverão ser adquiridos a agenda escolar do educando e os materiais didáticos: MACMILLAN
EDUCATION, LEGO EDUCATION e LIV.
LIVROS LITERÁRIOS
Na primeira semana de aula, serão sugeridos dois títulos para o Circuito do Livro. Outros dois livros serão solicitados para a
LEITURA COMPARTILHADA DA TURMA, a partir do PROJETO DE INVESTIGAÇÃO DO GRUPO. Portanto, esses
títulos serão repassados no início de cada semestre.
ORIENTAÇÕES:
▪ Todo o material de uso individual deverá ser etiquetado com o nome do(a) educando (a).
ENTREGA DE MATERIAIS
▪ Posteriormente, a família será comunicada sobre a data de entrega dos materiais e a Reunião de Pais, obedecendo as
orientações dos órgãos competentes.

INÍCIO DAS AULAS: 27 /01/2022
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LEITORES

PROJ.

LEITORES
CULTIVANDO

LIVROS
DIDÁTICOS

MATERIAL ESCOLAR

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 1º ANO
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Estojo contendo lápis grafite, lápis de cor, apontador, borracha e régua
01
Tesoura resistente, pequena, sem ponta (com o nome da criança gravado)
01
Pasta transparente com elástico, fina (para transportar folhas dentro da mochila)
01
Pasta transparente com grampo, sem elástico (para Música e Inglês)
01
Pasta colecionadora com 50 sacos plásticos grossos (para textos)
01
Estojo de caneta hidrográfica 12 cores, grossa
01
Caixa de giz de cera (12 unidades)
01
Caderno capa dura, grande, com 48 folhas
01
01
Bloco de papel desenho A3 branco, 20 folhas, gramatura 140g/m
(para Arte e Literatura)
10. Bloco de papel cil colorido A3
01
Os livros didáticos (Plataforma ELEVA/MACMILAN EDUCATION/LIV) e a AGENDA ESCOLAR deverão
ser adquiridos em um estande, na área interna do Colégio ou na Livraria Amigos do Livro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Para a disciplina de Ensino Religioso, não é adotado livro. O material trabalhado em sala de aula é
institucional, obediente às Diretrizes da Educação Religiosa das Escolas Dominicanas.
LIVROS
AUTORES
EDITORA
A laranja colorida
Ronaldo Simões Coelho
FTD
Cadê o livro que estava aqui?
Telma Guimarães
FTD
O presente de aniversário
Ellen Pestili
FTD
Quer brincar de pique-esconde?
Isabela e Angiolina
FTD

Os livros literários são parte do Projeto Cultivando Leitores e serão vendidos na Escola ou na própria Editora FTD.
Rua Sessenta e Oito 710, qd. 115, lt. 74, Goiânia, GO, 74055-100 (62) 3213-7585

ORIENTAÇÕES:
→Os itens 1 a 7 deverão ser mantidos na mochila dos alunos.
→Todo o material deverá ser identificado com o nome do(a) aluno(a).
→Os cadernos deverão ser encapados, etiquetados e não podem ser em formato espiral. Solicitamos que façam a
margem no lado direito da folha.
→Para as aulas de Música, poderão ser solicitados, durante o ano, embalagens e materiais recicláveis para
a construção de instrumentos.
→Em respeito ao processo criativo dos alunos, previsto no Projeto Pedagógico, a professora poderá solicitar, com
a autorização da Coordenação Pedagógica, outros materiais para uso nas aulas no decorrer do ano.
→No decorrer da primeira semana de aula, a professora orientará sobre a organização dos materiais.

INÍCIO DAS AULAS: 24/01/2022 (segunda-feira)
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PROJ. CULTIVANDO
LEITORES

LIVROS
DIDÁTICOS

MATERIAL ESCOLAR

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 2º ANO
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
1. Estojo contendo lápis grafite, lápis de cor, 1 caneta marca texto amarela, apontador,
01
borracha e régua
2. Tesoura resistente, pequena, sem ponta (com o nome da criança gravado)
01
3. Pasta transparente com elástico, fina (para transportar folhas dentro da mochila)
01
4. Pasta transparente com grampo, sem elástico (para Avaliações, Música e Inglês)
02
5. Pasta colecionadora com 30 sacos plásticos grossos (para textos)
01
6. Caderno de caligrafia, capa dura, grande, com 50 folhas.
01
7. Caderno grande, capa dura, 96 folhas (Língua Portuguesa e Matemática)
02
8. Caderno grande, capa dura, 48 folhas (História e Geografia/Ciências)
01
9. Bloco de papel desenho A3 branco, 20 folhas, gramatura 140g/m (para
01
Arte e Literatura)
01
10.Bloco de papel desenho A4 branco, 20 folhas, gramatura 140g/m (para
Artes e Literatura)
11.Bloco de papel cil colorido A3
01
12.Caixa pequena de Material Dourado, com 111 peças (uso individual)
01
Os livros didáticos (Plataforma ELEVA/MACMILAN EDUCATION/LIV) e a AGENDA ESCOLAR deverão
ser adquiridos em um estande, na área interna do Colégio ou na Livraria Amigos do Livro.
Dicionário didático
Sugestões: Mini Aurélio – Editora Positivo.
Para a disciplina de Ensino Religioso, não é adotado livro. O material trabalhado em sala de aula é
institucional, obediente às Diretrizes da Educação Religiosa das Escolas Dominicanas.
LIVROS
AUTORES
EDITORAS
O Domador de Monstros
Ana Maria Machado
FTD
A Caixa de Jéssica
Peter Carnavas
FTD
A princesa que não queria aprender a ler
Heloísa Prieto
FTD
Brinquedos e brincadeiras
Roseana Murray
FTD
O urso, a gansa e o leão
Ana Maria Machado
FTD
Você quer ser meu amigo?

Éric Battut

FTD

Os livros literários são parte do Projeto Cultivando Leitores e serão vendidos na Escola ou na própria Editora FTD.
Rua Sessenta e Oito 710, qd. 115, lt. 74, Goiânia, GO, 74055-100 (62) 3213-7585
ORIENTAÇÕES:
→

Os itens 1 a 5 deverão ser mantidos na mochila dos alunos.

→

Todo o material deverá ser identificado com o nome do(a) aluno(a).

→

Os cadernos deverão ser encapados, etiquetados e não podem ser em formato espiral. Solicitamos que façam a

margem no lado direito da folha.
→

Para as aulas de Música, poderão ser solicitados, durante o ano, embalagens e materiais recicláveis para a
construção de instrumentos.

→

Em respeito ao processo criativo dos alunos, previsto no Projeto Pedagógico, a professora poderá solicitar, com
a autorização da Coordenação Pedagógica, outros materiais para uso nas aulas no decorrer do ano.

→

No decorrer da primeira semana de aula, a professora orientará sobre a organização dos materiais.
INÍCIO DAS AULAS: 24/01/2022 (segunda-feira)
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PROJ. CULTIVANDO
LEITORES

LIVROS
DIDÁTICOS

MATERIAL ESCOLAR

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 3º ANO
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
01
1. Estojo contendo lápis grafite, lápis de cor, 1 caneta marca texto amarela, apontador,
borracha e régua.
2. Tesoura resistente, pequena, sem ponta (com o nome da criança gravado)
01
3. Pasta transparente com elástico, fina (para transportar folhas dentro da mochila)
01
4. Pasta transparente com grampo, sem elástico (para Avaliações)
01
5. Pasta colecionadora com 30 sacos plásticos grossos
01
6. Caderno de caligrafia, capa dura, grande.
01
7. Caderno de capa dura, grande, 96 folhas (Língua Portuguesa e Matemática)
02
8. Caderno de capa dura, grande, 48 folhas (História e Geografia/Ciências e Inglês)
02
9. Bloco de papel desenho A3 branco, 20 folhas, gramatura 140g/m (para Artes e Literatura)
01
10.Bloco de papel cil colorido A3
01
Os livros didáticos (Plataforma ELEVA/MACMILAN EDUCATION/MIND MAKERS/LIV) e a AGENDA
ESCOLAR deverão ser adquiridos em um estande, na área interna do colégio ou na Livraria Amigos do
Livro.
Dicionário didático
Sugestões: Mini Aurélio – Editora Positivo.
Para a disciplina de Ensino Religioso, não é adotado livro. O material trabalhado em sala de aula é institucional,
obediente às Diretrizes da Educação Religiosa das Escolas Dominicanas.
Livros
Autores
Editoras
O casamento de narizinho
Monteiro Lobato
FTD
O riso da melancia
Maria Augusta de Medeiros
FTD
Poesia é fruta doce e gostosa
Elias José
FTD
Tantos medos e outras coragens
Roseana Murray
FTD
Uma escola assim, eu quero pra mim
Elias José
FTD
Vovó tem Alzaha... o quê?
Véronique Van den Abeele
FTD

Os livros literários são parte do Projeto Cultivando Leitores e serão vendidos na Escola ou na própria Editora FTD.
Rua Sessenta e Oito 710, qd. 115, lt. 74, Goiânia, GO, 74055-100 (62) 3213-7585
ORIENTAÇÕES:
→

Os itens 1 a 4 deverão ser mantidos na mochila dos alunos.

→

Todo o material deverá ser identificado com o nome do(a) aluno(a).

→

Os cadernos deverão ser encapados, etiquetados e não podem ser em formato espiral. Solicitamos que façam a

margem no lado direito da folha.
→

Para as aulas de Música, poderão ser solicitados, durante o ano, embalagens e materiais recicláveis para a
construção de instrumentos.

→

Em respeito ao processo criativo dos alunos, previsto no Projeto Pedagógico, a professora poderá solicitar, com
a autorização da Coordenação Pedagógica, outros materiais para uso nas aulas no decorrer do ano.

→

No decorrer da primeira semana de aula, a professora orientará sobre a organização dos materiais.

INÍCIO DAS AULAS: 24/01/2022 (segunda-feira)

RELAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2022
Lista disponível no site institucional: www.externatosaojose.com.br
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 4º ANO

PROJ. CULTIVANDO
LEITORES

MATERIAL ESCOLAR E LIVRO DIDÁTICO

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
1. Estojo contendo lápis grafite, lápis de cor, 1 caneta marca texto amarela, apontador e
01
borracha.
2. Régua transparente 30 cm
01
3. Tesoura resistente, pequena, sem ponta (com o nome da criança gravado)
01
4. Pasta transparente com elástico, fina (para transportar folhas dentro da mochila)
01
5. Pasta transparente com grampo, sem elástico (Avaliações)
01
6. Pasta colecionadora com 30 sacos plásticos grossos
01
7. Caderno grande, de capa dura, 96 folhas (Matemática e Língua Portuguesa)
02
8. Caderno grande, de capa dura, 48 folhas (História e Geografia/Ciências e Inglês)
02
9. Caderno de caligrafia, capa dura, grande
01
10.Bloco de papel cil colorido A3
01
Os livros didáticos (Plataforma ELEVA/MACMILAN EDUCATION /LIV/MIND MAKERS) e a AGENDA ESCOLAR
deverão ser adquiridos em um estande, na área interna do Colégio ou na Livraria Amigos do Livro.
Dicionário didático
Sugestões: Mini Aurélio – Editora Positivo.
Para a disciplina de Ensino Religioso, não é adotado livro. O material trabalhado em sala de aula é institucional,
obediente às Diretrizes da Educação Religiosa das Escolas Dominicanas.
Livros
Autores
Editora
FTD
As aventuras do príncipe
Monteiro Lobato
FTD
Artes e Ofícios
Roseana Murray
FTD
Chapeuzinho adormecida no país das maravilhas Flávio de Sousa
FTD
Contos de muitos povos
Tatiana Belinky
FTD
Palavras, palavrinhas e palavrões
Ana Maria Machado
FTD
Charles na escola de dragões
Alex Cousseau

Os livros literários são parte do Projeto Cultivando Leitores e serão vendidos na Escola ou na própria Editora FTD.
Rua Sessenta e Oito 710, qd. 115, lt. 74, Goiânia, GO, 74055-100 (62) 3213-7585
ORIENTAÇÕES:
→

Os itens 1 a 6 deverão ser mantidos na mochila dos alunos.

→ Todo o material deverá ser identificado com o nome do(a) aluno(a).
→

Os cadernos deverão ser encapados, etiquetados e não podem ser em formato espiral. Solicitamos que façam a

margem no lado direito da folha.
→

Para as aulas de Música, poderão ser solicitados, durante o ano, embalagens e materiais recicláveis para a
construção de instrumentos.

→

Em respeito ao processo criativo dos alunos, previsto no Projeto Pedagógico, a professora poderá solicitar, com
a autorização da Coordenação Pedagógica, outros materiais para uso nas aulas no decorrer do ano.

→

No decorrer da primeira semana de aula, a professora orientará sobre a organização dos materiais.
INÍCIO DAS AULAS: 24/01/2022 (segunda-feira)

RELAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2022
Lista disponível no site institucional: www.externatosaojose.com.br
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 5º ANO

PROJ.
CULTIVANDO
LEITORES

LIVROS
DIDÁTICOS

MATERIAL ESCOLAR

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
1. Estojo completo (apontador com lixeira, 1 borracha, 01 caneta azul, 02 lápis ou 01
01
lapiseira e grafite de reposição, 01 caneta marca texto amarela)
2. Régua transparente 30 cm
01
3. Tesoura resistente, pequena, sem ponta (com o nome da criança gravado)
01
4. Pasta transparente com elástico, fina (para transportar folhas dentro da mochila)
01
5. Pasta transparente com grampo, sem elástico (Avaliações)
01
6. Pasta colecionadora com 30 sacos plásticos grossos
01
7. Caderno capa dura, grande, 96 folhas (Matemática e Língua Portuguesa)
02
8. Caderno capa dura, grande, 48 folhas (História, Geografia, Ciências e Inglês)
03
10. Caderno de caligrafia, capa dura, grande
01
11. Bloco de papel colorido A3 (gramatura 140 g/m)
01
12. Bloco de papel cil colorido A4
01
Para o ano de 2022, deverá ser adquirido o bloco de Produção Textual (5º aos 9º anos). Os livros didáticos
(Plataforma ELEVA/MACMILLAN EDUCATION/LIV/MIND MAKERS) deverão ser adquiridos em um
estande, na área interna do Colégio ou na Livraria Amigos do Livro. O material será entregue aos alunos
nos primeiros dias de aula.
Dicionário didático
Sugestões: Mini Aurélio – Editora Positivo.
Para a disciplina de Ensino Religioso, não é adotado livro. O material trabalhado em sala de aula é
institucional, obediente às Diretrizes da Educação Religiosa das Escolas Dominicanas.
LIVROS
AUTORES
EDITORAS
Eram quatro vezes
Flávio de Souza
FTD
O museu da Emília
Monteiro Lobato
FTD
O mágico de Oz
L. Frank Baum
FTD
Histórias greco-romanas
Ana Maria Machado
FTD
O Rapto de Helena
Luiz Galdino
FTD
Breve história de um pequeno amor
Marina Colasanti
FTD
Os livros literários são parte do Projeto Cultivando Leitores e serão vendidos na Escola ou na própria Editora FTD.
Rua Sessenta e Oito 710, qd. 115, lt. 74, Goiânia, GO, 74055-100 (62) 3213-7585
ORIENTAÇÕES:

→

Os itens 1 a 6 deverão ser mantidos na mochila dos alunos.

→ Todo o material deverá ser identificado com o nome do(a) aluno(a).
→

Os cadernos deverão ser encapados, etiquetados e não podem ser em formato espiral. Solicitamos que façam a

margem no lado direito da folha.
→

Para as aulas de Música, poderão ser solicitados, durante o ano, embalagens e materiais recicláveis para a
construção de instrumentos.

→

Em respeito ao processo criativo dos alunos, previsto no Projeto Pedagógico, a professora poderá solicitar, com
a autorização da Coordenação Pedagógica, outros materiais para uso nas aulas no decorrer do ano.

→

No decorrer da primeira semana de aula, a professora orientará sobre a organização dos materiais.
INÍCIO DAS AULAS: 24/01/2022 (segunda-feira)

RELAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2022
Lista disponível no site institucional:
www.externatosaojose.com.br

LIVROS LITERÁRIOS

LIVROS
DIDÁTICOS

MATERIAL ESCOLAR

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 6º ANO
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Estojo completo (apontador com lixeira, 1 borracha, 1 régua 15 cm, 01 caneta azul, 02 lápis
01
grafite 2B ou 01 lapiseira e grafite de reposição, lápis grafite 6B, 01 caneta marca texto)
Caixa de lápis de cor aquarelável , 24 cores
01
Estojo de canetinhas hidrográficas com 12 cores
01
Régua transparente 30cm
01
Tesoura resistente, pequena, sem ponta (com o nome do aluno gravado)
01
Caneta ponta porosa 0,4mm preta
01
3
Bloco de desenho A3, branco, 140 g/m
01
3
Bloco de desenho A4, branco, 140 g/m
01
Bloco de papel criativo colorido, A4
01
Pasta poliondas 2cm, tamanho A3
01
Pasta arquivo (leve) com 50 plásticos (textos complementares, avaliações e produção
02
textual)
Caderno grande (10 matérias – 01 para cada semestre)
02
Caderno quadriculado, espiral, 100 folhas (para Matemática I e II)
02
Bloco quadriculado(adquirir na escola, na 2ª semana de aula)
01
Bloco de produção textual (adquirir na escola, na 2ª semana de aula)
01
Caderno de desenho grande, espiral, 50 folhas para Ciências
01
Para o ano de 2022, deverá ser adquirido o bloco de Produção Textual (5º aos 9º anos). Os livros didáticos
(Plataforma ELEVA/MACMILLAN EDUCATION/LIV/MIND MAKERS) deverão ser adquiridos em um
estande, na área interna do Colégio ou na Livraria Amigos do Livro. O material será entregue aos alunos
nos primeiros dias de aula.
Em Ensino Religioso, não é adotado livro. O material trabalhado em sala de aula é institucional, obediente às
Diretrizes da Educação Religiosa das Escolas Dominicanas.
Autores
Editora
Livros Literários
Antoine de Saint-Exupéry Tradução: Leonardo Fróes
O Pequeno Príncipe
FTD
Daniel Defoe Adaptação: Márcia Kupstas
Robinson Crusoé
FTD
Marcelo Birmajer Tradução: Marina Colasanti
Cicatrizes
FTD
Teseu e o Minotauro
FTD
Luiz Galdino
Herman Melville Adaptação: Luiz Antonio Aguiar
Moby Dick
FTD
Giuseppe Verdi Adaptação: Heloísa Prieto
Aída
FTD
Os livros literários são parte do Projeto Cultivando Leitores e serão vendidos na Escola ou na própria
Editora FTD. Rua Sessenta e Oito 710, qd. 115, lt. 74, Goiânia, GO, 74055-100 (62) 3213-7585

ORIENTAÇÕES:
→ Todo o material de uso individual deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a);
→ Sugerimos o uso de cadernos por serem mais práticos. O fichário dificulta o manuseio e a organização do material.
→ Os cadernos, em uso no ano letivo de 2021, se ainda contiverem páginas em branco, poderão ser reutilizados em 2022.
→ Em respeito ao processo criativo dos alunos, previsto no Projeto Pedagógico, o professor de Arte poderá solicitar,
com a autorização da Coordenação Pedagógica, outros materiais para uso nas aulas no decorrer do ano.

INÍCIO DAS AULAS: 24 /01/2022 (segunda-feira)

RELAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2022
Lista disponível no site institucional:
www.externatosaojose.com.br

LIVROS LITERÁRIOS

LIVROS
DIDÁTICOS

MATERIAL ESCOLAR

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 7º ANO
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Estojo completo (apontador com lixeira, 1 borracha, 1 régua 15 cm, 01 caneta azul, 02
01
lápis grafite 2B ou 01 lapiseira e grafite de reposição, lápis grafite 6B, 01 caneta marca
texto)
Caixa de lápis de cor aquarelável, 24 cores
01
Estojo de canetinhas hidrográficas com 12 cores
01
Régua transparente 30cm
01
Tesoura resistente, pequena, sem ponta (com o nome do aluno gravado)
01
Caneta ponta porosa 0,4mm preta
01
Bloco de desenho A3, branco, 140 g/m3
01
Bloco de desenho A4, branco, 140 g/m3
01
Bloco de papel criativo colorido, A4
01
Pasta poliondas 2cm, tamanho A3
01
Pasta arquivo (leve) com 50 plásticos (textos complementares, avaliações e
02
produção textual)
Caderno grande (10 matérias – 01 para cada semestre)
02
Caderno quadriculado, espiral, 100 folhas (para Matemática I e II).
02
Bloco quadriculado (adquirir na escola, na 2ª semana de aula)
01
Bloco produção textual (adquirir na escola, na 2ª semana de aula)
01
Para o ano de 2022, deverá ser adquirido o bloco de Produção Textual (5º aos 9º anos). Os livros didáticos
(Plataforma ELEVA/ MACMILLAN EDUCATION/LIV/MIND MAKERS) deverão ser adquiridos em um
estande, na área interna do Colégio ou na Livraria Amigos do Livro. O material será entregue aos alunos
nos primeiros dias de aula.
Em Ensino Religioso, não é adotado livro. O material trabalhado em sala de aula é institucional, obediente às
Diretrizes da Educação Religiosa das Escolas Dominicanas.
Livros
Editora
Autores
Ahron Appelfeld
Volto ao Anoitecer
FTD
Tradução: Paulo Geiger
Charles Chaplin
FTD
Flávia Muniz
Alexandre Dumas
Os Três Mosqueteiros
FTD
Adaptação: Márcia Kupstas
Sir Arthur Conan Doyle
Um Estudo em Vermelho
FTD
Tradução: Lídia Cademartori
Maravilhas das Mil e uma Noites (Volume 1)
FTD
Luiz Antônio Aguiar
Júlio Verne
A Volta ao Mundo em 80 Dias
FTD
Adaptação: André Viana
Os livros literários são parte do Projeto Cultivando Leitores e serão vendidos na Escola ou na própria
Editora FTD. Rua Sessenta e Oito 710, qd. 115, lt. 74, Goiânia, GO, 74055-100 (62) 3213-7585

ORIENTAÇÕES:
→ Todo o material de uso individual deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a);
→ Sugerimos o uso de cadernos por serem mais práticos. O fichário dificulta o manuseio e a organização do material.
→ Os cadernos, em uso no ano letivo de 2021, se ainda contiverem páginas em branco, poderão ser reutilizados em 2022.
→ Em respeito ao processo criativo dos alunos, previsto no Projeto Pedagógico, o professor de Arte poderá solicitar,
com a autorização da Coordenação Pedagógica, outros materiais para uso nas aulas no decorrer do ano.
INÍCIO DAS AULAS: 24 /01/2022 (segunda-feira)

RELAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2022
Lista disponível no site institucional:
www.externatosaojose.com.br

LIVROS
DIDÁTICOS

MATERIAL ESCOLAR

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 8º ANO
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Estojo completo (apontador com lixeira, 1 borracha, 1 régua 15 cm, 01 caneta azul, 02
01
lápis grafite 2B ou 01 lapiseira e grafite de reposição, 01 caneta marca texto amarela)
Caixa de lápis de cor aquarelável, 24 cores
01
Caneta permanente cor preta
02
Régua transparente 30cm
01
Tesoura resistente, pequena, sem ponta (com o nome do aluno gravado)
01
Bloco de desenho tamanho A4, 140 g/m3
01
Bloco de papel criativo colorido, A4
01
Pasta arquivo (leve) com 50 plásticos (textos complementares, avaliações, produção
03
textual e portfólio de arte)
Caderno grande (10 matérias – 01 para cada semestre)
02
Caderno quadriculado, tipo espiral, 100 folhas (para Matemática I e II)
02
Caderno de desenho, grande, espiral, 50 folhas para Ciências
01
Bloco quadriculado (adquirir na escola, na 2ª semana de aula)
01
Bloco de produção textual (adquirir na escola, na 2ª semana de aula)
01
DESCRIÇÃO
Para o ano de 2022, deverá ser adquirido o bloco de Produção Textual (5º aos 9º anos). Os livros didáticos
(Plataforma ELEVA/ MACMILLAN EDUCATION /LIV/MIND MAKERS) deverão ser adquiridos em um
estande, na área interna do Colégio ou na Livraria Amigos do Livro. O material será entregue aos alunos
nos primeiros dias de aula.
Em Ensino Religioso, não é adotado livro. O material trabalhado em sala de aula é institucional, obediente às
Diretrizes da Educação Religiosa das Escolas Dominicanas.
Livros

Autores

LIVROS LITERÁRIOS

Vinte Mil Léguas Submarinas

Júlio Verne

Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes: Casos Extraordinários Tradução e adaptação:
Marcia Kupstas
William Shakespeare
A Megera Domada
Tradução: Flávio de Souza
O Menino da Bengala
Ivan Jaf
Piratas à Vista
Samir Machado de Machado
O Destino de Perseu
Luiz Galdino
Manual de Desculpas Esfarrapadas
Leo Cunha
Alexandre Dumas
O Conde de Monte Cristo
Tradução: Heloísa Pietro
O Fantasma da Ópera
Gaston Leroux

Editora
FTD
FTD

FTD
FTD
FTD
FTD
FTD
FTD

Os livros literários são parte do Projeto Cultivando Leitores e serão vendidos na Escola ou na própria
Editora FTD. Rua Sessenta e Oito 710, qd. 115, lt. 74, Goiânia, GO, 74055-100 (62) 3213-7585
ORIENTAÇÕES:
→ Todo o material de uso individual deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a);
→ Sugerimos o uso de cadernos por serem mais práticos. O fichário dificulta o manuseio e a organização do material.
→ Os cadernos, em uso no ano letivo de 2021, se ainda contiverem páginas em branco, poderão ser reutilizados em 2022.
→ Em respeito ao processo criativo dos alunos, previsto no Projeto Pedagógico, o professor de Arte poderá solicitar,
com a autorização da Coordenação Pedagógica, outros materiais para uso nas aulas no decorrer do ano.
INÍCIO DAS AULAS: 24/01/2022 (segunda-feira)

RELAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 2022
Lista disponível no site institucional:
www.externatosaojose.com.br

MATERIAL ESCOLAR

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – 9º ANO
DESCRIÇÃO
Estojo completo (apontador com lixeira, 1 borracha, 1 régua 15 cm, 01 caneta azul, 02
lápisgrafite 2B ou 01 lapiseira e grafite de reposição, 01 caneta marca texto)
Caixa de lápis de cor aquarelável, 24 cores
Caneta permanente cor preta
Régua transparente 30cm
Tesoura resistente, pequena, sem ponta (com o nome do aluno gravado)
Bloco de desenho tamanho A4, 140 g/m3
Bloco de papel criativo colorido, A4
Pasta arquivo (leve) com 50 plásticos (textos complementares, avaliações, produção
textual e portfólio de arte)
Caderno grande (10 matérias – 01 para cada semestre)
Caderno quadriculado, tipo espiral, 100 folhas (para Física, Matemática I e II)
Bloco quadriculado (adquirir na escola, na 2ª semana de aula)
Bloco de produção textual (adquirir na escola, na 2ª semana de aula)

QUANTIDADE
01
01
02
01
01
01
01
03
02
03
01
01

LIVROS
DIDÁTICOS

DESCRIÇÃO

Para o ano de 2022, deverá ser adquirido o bloco de Produção Textual (5º aos 9º anos). Os livros didáticos
(Plataforma ELEVA/ MACMILLAN EDUCATION/LIV/MIND MAKERS) deverão ser adquiridos em um
estande, na área interna do Colégio ou na Livraria Amigos do Livro. O material será entregue aos alunos
nos primeiros dias de aula.
Em Ensino Religioso, não é adotado livro. O material trabalhado em sala de aula é institucional, obediente
às Diretrizes da Educação Religiosa das Escolas Dominicanas.

LIVROS LITERÁRIOS

Livros

Autores

Editoras

Dom Casmurro

Machado de Assis

FTD

Os Criminosos Vieram para o Chá

Stella Carr
Victor Hugo Tradução e adaptação: Antonio C.
Viana

FTD

Luca Cognolato e Silvia del Francia
Mary Shelley Tradução: Rodrigo Machado

FTD

Os Miseráveis
O Herói Invisível
Frankenstein
Quarto de Costura
A Divina Comédia
A Ilha do Tesouro
Entre Rios

Wania Amarante
Dante Alighieri Adaptação: Roberto Mussapi
Robert Louis Stevenson
Domingos Pellegrini et al.

FTD

FTD
FTD
FTD
FTD
FTD

Os livros literários são parte do Projeto Cultivando Leitores e serão vendidos na Escola ou na própria
Editora FTD. Rua Sessenta e Oito 710, qd. 115, lt. 74, Goiânia, GO, 74055-100 (62) 3213-7585
ORIENTAÇÕES:
→ Todo o material de uso individual deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a);
→ Sugerimos o uso de cadernos por serem mais práticos. O fichário dificulta o manuseio e a organização do material.
→ Os cadernos, em uso no ano letivo de 2021, se ainda contiverem páginas em branco, poderão ser reutilizados em 2022.
→ Em respeito ao processo criativo dos alunos, previsto no Projeto Pedagógico, o professor de Arte poderá solicitar,
com a autorização da Coordenação Pedagógica, outros materiais para uso nas aulas no decorrer do ano.
INÍCIO DAS AULAS: 24 /01/2022 (segunda-feira)

