
                       

 

 

 

 
Colégio Cidade Nova Serrana 

LISTA DE MATERIAL – 2021 

1º ANO 
 

Material Individual 
A criança deverá trazer estes materiais para o uso individual, marcados com o nome e a 

série, no 1º dia aula. 
 

 2 Cadernos encapados com pauta, numerados para alfabetização “Alibombom” (60 folhas) 
capa dura (capa vermelha). 

 2 Cadernos com pauta, numerados para alfabetização “Alibombom”, capa dura. (96 folhas) 
 1 Pasta preta reforçada para portfólio com 200 plásticos; 

 Merendeira com: Copo, toalha e guardanapo. 
  

1 Estojo de 2 repartições com: 
 3 borrachas; 

 2 caixas de lápis de cor (Sugestão da professora: 24 cores); 
 5 lápis pretos n° 2 (Faber Castel); 

 1 régua 30 cm; 
 2 apontadores; 

 1 tesoura sem ponta. 
 1 vidro de cola pequeno 

 

      Os materiais abaixo serão de uso coletivo, portanto, não é necessário colocar 
o nome do aluno. 

 
 2 Caixas de massinha para modelar (soft); 
 1 Caixa de clips; 
 1 Pacote de folha chamex A4 colorida  
 6 Canetas (futura) pretas (marca Paper Matte) 
 1 Conjunto de pincel atômico (12 cores); 
 1,5 Metros de papel contact transparente (marca LEO E LEO); 
  500 Folhas chamex A4; 
  1 Bloco de papel canson A4 (creme); 
 1 Pacote de papel lumi paper com 50 folhas; 
 1 Pacote de papel (Criando em cores;) 
 2 Revistas em quadrinhos; 
 2 Tubos de cola quente (fino); 
 1 Folha de papel collor set; 
 1 Folha de papel collor set (estampado); 
 3 Folhas de E.V.A; (roxo e laranja); 
 1 Rolo de fita transparente 
 2 Potes de glitter  (cores variadas) 

 Revistas usadas. 
 

1 LIVRO PARA RODA DA LEITURA: De acordo com a faixa etária da criança. 
Observações: 

• O material do aluno deverá ser o mais simples possível. 

• Enviar uma peça de roupa na mochila todos os dias para prevenção. 

• O Livro trabalhado durante o ano será solicitado posteriormente. 
Telefone da escola: 3225-4009 

 



 
 
 
 

Colégio Cidade Nova Serrana 
 

LISTA DE MATERIAL  
 

2º Ano 2021 
 

O aluno deverá trazer estes materiais para o uso individual, marcados 
com o nome e a série, no 1º dia de aula. 

 
* 3 cadernos “Alibombom” encapados com pauta (96 folhas): Matemática; Português; 
Ciências com Geo./ Hist.  
* 1 caderno “Brochurão” com pauta (48 folhas): Inglês com Pense Matemática. 
*1 Dicionário Junior da Língua Portuguesa -Editora FTD- Nova Correção Ortográfica. 
* 4 lápis pretos, 2 lápis vermelhos, 2 borrachas brancas, 1 apontador, - 1 caixa de lápis de cor, 
1 régua de 30cm, 1, cola bastão,1 cola grande, 1 tesoura sem ponta, 1 jogo de canetinha e 1 
jogo simples de xadrez. 
* 1 pasta preta com 100 plásticos (reforçada) para o portfólio. (Poderá ser usada a pasta do 
ano anterior)  
*1 calculadora (ficará na escola e será devolvida no fim do ano). 

 
Material de apoio: 

Livros para o projeto literário: 

 Borba, o gato – Ruth Rocha 

 Lili invente o mundo – Mário Quintana 

 O curumim que virou gigante – Joel Rufino 

 O menino maluquinho - Ziraldo 
OBS: OS ALUNOS QUE FORAM PARA O 3° ANO POSSUEM ESSES LIVROS, CASO QUEIRAM REALIZAR 

TROCAS OU NEGOCIAÇÕES FIQUEM Á VONTADE. 

Os materiais abaixo serão de uso coletivo, portanto não é necessário 
colocar o nome do aluno. 

 
- 1 conjunto de canetões com 12 unid. 

- 1 bloco de papel canson A4. 

- 1 canetas futuras; 

- 1 caixa de massinha para modelar; 

-1 folha papel colorset 

- 02 envelopes pardos grandes. 

- 2 folhas de E.V. A. (com gliter). 

- 1 pacote de chamequinho (amarelo). 

- 1 pacotes lumi paper de 50 folhas. 

- 1 colas quente finas; 

- 1 tinta relevo acrilex. 

- 1 tinta PVA p/ artesanato (azul). 

-1 pacote de pratinho de papel ou plástico; 

- 1 pincel para pintura n° 6 
Observações: 

 *Evitar material sofisticado e que tire a atenção da criança. 

*Não será permitido o uso de lapiseira. 

*Os cadernos deverão estar encapados. 

*Todo material individual deve conter nome. 

Telefone da escola: (37) 3225- 4009 



 
 
 
 
 

Colégio Cidade Nova Serrana 
LISTA DE MATERIAL  

3º Ano 2021 
 

O aluno deverá trazer estes materiais para o uso individual, marcados 
com o nome e a série, no 1º dia de aula. 

 
* 3 cadernos com pauta (96 folhas): Matemática; Português; Ciências.  
* 1 caderno com pauta (96 folhas): Geo./História  1 caderno de Inglês com 46 folhas, 
*1 Dicionário Junior da Língua Portuguesa -Editora FTD- Nova Correção Ortográfica. 
* 4 lápis pretos, 2 borrachas brancas, 1 apontador, - 1 caixa de lápis de cor, 1 régua de 
30cm, 1, cola bastão,1 cola grande, 1 tesoura sem ponta, 1 jogo de canetinha e 01 
jogo simples de xadrez. 
* 1 pasta preta com 100 plásticos (reforçada) para o portfólio. (Poderá ser usada a 

pasta do ano anterior)  

 
*1 calculadora (ficará na escola e será devolvida no fim do ano). 

 

Material de apoio: 
Livros para o projeto literário: 

 O reizinho mandão – Ruth Rocha 

 A verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho – Agnese Naruzze 

 De carta em carta – Ana Maria Machado 

 Felpo Filva – Eva Furnari 
OBS: OS ALUNOS QUE FORAM PARA O 4° ANO POSSUEM ESSES LIVROS, CASO QUEIRAM REALIZAR TROCAS 

OU NEGOCIAÇÕES FIQUEM Á VONTADE. 

 

 

- Uniforme para aula de laboratório: Jaleco branco  

- 1 conjunto de canetões com 12 unid. 

- 1 bloco de papel canson A4. 

- 1 folha papel colorset estampada. 

- 1 folha de papel cartão. 

- 02 envelopes pardos grandes. 

- 2 folhas de E.V. A. (01 com gliter e 01 estampado). 

- 1 tinta PVA p/ artesanato (vermelha). 

 
Observações: 

*Evitar material sofisticado e que tire a atenção da criança. 

*Não será permitido o uso de lapiseira. 

 

*Os cadernos deverão estar encapados. 

*Todo material individual deve conter nome. 

Telefone da escola: (37) 3225- 4009 



 
 
 
 
 

Colégio Cidade Nova Serrana 
LISTA DE MATERIAL  

4º Ano 2021 
O aluno deverá trazer estes materiais para o uso individual, marcados 

com o nome e a série, no 1º dia de aula. 
 

 3 cadernos com pauta (96 folhas): Matemática; Português; Ciências.  
 1 caderno com pauta (96 folhas): Geo./História e Inglês 
 1 Dicionário Junior da Língua Portuguesa -Editora FTD- Nova Correção Ortográfica. 
 4 lápis pretos, 2 borrachas brancas, 1 apontador, - 1 caixa de lápis de cor, 1 régua de 

30cm, 1, cola bastão,1 cola grande, 1 tesoura sem ponta, 1 jogo de canetinha e 01 
jogo simples de xadrez. 

 1 calculadora (ficará na escola e será devolvida no fim do ano). 
 Uniforme para aula de laboratório 

  

 

 

Observações: 

 Evitar material sofisticado e que 

tire a atenção da criança. 

 Não será permitido o uso de 

lapiseira. 

 Os cadernos deverão estar 

encapados. 

 Todo material individual deve 

conter nome. 

 Telefone da escola: 

           (37) 3225- 4009 
 
 

Material de apoio: 
Livros para o projeto literário: 

 O poço dos desejos – Rosana Murray 

 O tamanho da felicidade – Angélica Bevilacqua 

 Viagem ao céu – Monteiro Lobato  

 Clube do esqueleto – Stella Carr 

 Procura-se Lobo – Ana Maria Machado  

 Cem noites tapuias – Ofélia e Narbal Fontes (Livro para as aulas de História) 

 
OBS: OS ALUNOS QUE FORAM PARA O 5° ANO POSSUEM ESSES LIVROS, CASO QUEIRAM REALIZAR TROCAS OU 

NEGOCIAÇÕES FIQUEM Á VONTADE. 

 



Colégio Cidade Nova Serrana 

LISTA DE MATERIAL  

5º ANO 2021 

 

O aluno deverá trazer estes materiais para o uso individual, marcados com o nome e a 

série, no 1º dia de aula. 

• 3 cadernos com pauta (96 folhas): 

Matemática; Português; Ciências; 

História/Geografia. 

• 1 caderno com pauta (96 folhas): Inglês e 

Filosofia. 

• 5 lápis pretos, 2 borrachas, 1 caixa de lápis 

de cor, 1 tesoura sem ponta, 1 apontador, 

• 1 régua de 30cm, 1 cola bastão,1 cola 

(grande) e 2 marca textos.  

• 01 jogo simples de xadrez. 

• 1 folha de papel milimetrado. 

• 1 calculadora (ficará na escola e será 

devolvida no fim do ano). 

• 1 Dicionário Junior da Língua Portuguesa -

Editora FTD- Nova Correção Ortográfica. 

• 1 Atlas Geográfico - “ATLAS ESCOLAR 

E DIDÁTICO” Ed. DCL. 

• 1 jogo de canetinha. 

• 1 bloco pautado

• Uniforme para aula de laboratório: Jaleco branco 

Material de apoio: 
Livros para o Projeto Literário 

 Maçãs argentinas – Paulo Venturelli 

 O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint- Exupéry (Autor), Dom Marcos Barbosa (Tradutor) 

 O retorno do jovem príncipe - A.G. Roemmers (Autor), Paulo Afonso (Tradutor) 

 Na mira do vampiro – Claudio Jose Lopes dos Santos Coleção vaga-lume 

 O cavaleiro das palavras – Luiz Aguiar 

 1808 – Laurentino Gomes (Livro Para as aulas de História) 
OBS: OS ALUNOS QUE FORAM PARA O 6° ANO POSSUEM ESSES LIVROS, CASO QUEIRAM REALIZAR TROCAS OU NEGOCIAÇÕES 

FIQUEM Á VONTADE. 

 

Observações: 

*Evitar material sofisticado e que tire a atenção da criança. 

*Não será permitido o uso de lapiseira. 

*Os cadernos deverão estar encapados. 

*Todo material individual deve conter nome. 

Telefone da escola: 3225-4009

 


