
 
CENTRO EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS 

O Colégio do UNIFESO 
 

2º ANO – Ensino Fundamental – 2015 

MATERIAL DE USO PESSOAL 

 01 apontador com depósito 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 01 caixa de caneta hidrocor fina (12 cores) 

 02 tubos de cola bastão (grande) 

 01 tubo de cola Base PVAc (médio) 

 01 tesoura com ponta redonda 

 01 estojo 

 01 pasta plástica (fina) com elástico para Deveres de Casa 

 01 pasta catálogo com 100 plásticos (grossos) 

 03 pastas de papelão com trilho – verde para Atividades 

 01 caderno meia pauta (capa dura, pequeno, pautado frente e verso) para Composição 

 01 caderno meia pauta (capa dura, pequeno, pautado frente e verso) para Registro 

 01 caderno capa dura brochura pequeno (sem espiral) azul para Literatura – 48 folhas (somente para alunos novos) 

 01 caderno capa dura brochura pequeno (sem espiral) verde para Português – 96 folhas 

 01 caderno quadriculado – 07 x 07 – capa dura brochura pequeno (sem espiral) vermelho para Matemática – 96 
folhas 

 01 caderno capa dura brochura pequeno (sem espiral) amarelo para Inglês – 48 folhas 

 100 palitos de picolé amarrados de 10 em 10 e guardados em um saquinho com nome do estudante  

 

MATERIAL DIDÁTICO 

DICIONÁRIO ESCOLAR 
Sugestões:  
MINI AURÉLIO – Editora Positivo 
DICIONÁRIO DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL – Editora SM 

 
FUN WAY 2 
PREMIUM EDITION (novo) 
Autoras: Elisabeth Prescher e Vera Abi Saber 
Editora Richmond 
 
APRENDER JUNTOS – MATEMÁTICA 2 (Edição atualizada)  
Autores: Roberta Taboada e Angela Leite 

Editora: SM 
 
APRENDER JUNTOS – PORTUGUÊS 2 (Edição atualizada) 
Autores: Adson Vasconcelos 
Editora: SM  

 

LITERATURA 

     Vê é uma caixa 
Valéria Belém 
Editora IBEP 

O menino que gostava de pássaros 
(e de muitas outras coisas) 

Isabel Minhós Martins             
Editora Ática 

Uma Viagem com 
Muitas Mães 
Nye Ribeiro 

Editora do Brasil 

      OBS: 

1. Todo o material deve ser etiquetado com o nome do estudante e deverá estar disponível para uso no primeiro 

dia de aula. 

2. O caderno deve ser etiquetado com nome do colégio, do estudante e turma e encapado com plástico 

transparente. 

3. Todas as peças de uniforme devem conter nome e turma. 



CENTRO EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS 
 

O Colégio do UNIFESO 
 

3º ANO – Ensino Fundamental - 2015 

MATERIAL DE USO PESSOAL 

 03 lápis pretos (nº 2) 

 01 borracha 

 01 apontador com depósito 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 01 caixa de caneta hidrocor fina (12 cores) 

 02 tubos de cola bastão (grande) 

 01 tubo de cola Base PVAc (médio) 

 01 tesoura com ponta redonda 

 01 régua de 15 cm 

 01 pen drive     

 01 estojo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 01 pasta plástica (fina) com elástico para Deveres de Casa 

 01 pasta catálogo (100 plásticos grossos) 

 03 pastas de papelão com trilho – verde para Atividades 

 01 caderno meia pauta (capa dura, pequeno, pautado frente e verso) para Composição 

 01 caderno meia pauta (capa dura, pequeno,  pautado frente e verso) para Registro – 96 folhas 

 01 caderno capa dura brochura pequeno (sem espiral) azul para Literatura – 48 folhas 

 01 caderno capa dura brochura pequeno (sem espiral) verde para Português – 96 folhas 

 01 caderno quadriculado    – 07 x 07 – capa dura brochura (sem espiral) vermelho para Matemática – 96 folhas 

 01 caderno capa dura brochura pequeno (sem espiral) amarelo para Inglês – 48 folhas 

 100 palitos de picolé amarrados de 10 em 10 e guardados em um saquinho com nome do estudante  

 

 MATERIAL DIDÁTICO 

DICIONÁRIO ESCOLAR 
Sugestões:  
MINI AURÉLIO – Editora Positivo 
DICIONÁRIO DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL – Editora SM 

 
FUN WAY 3 
PREMIUM EDITION (novo) 
Autoras: Elisabeth Prescher e Vera Abi Saber 

Editora Richmond 
 
APRENDER JUNTOS – MATEMÁTICA 3 (Edição atualizada) 
Autores: Roberta Taboada e Angela Leite 
Editora: SM  
 
APRENDER JUNTOS – PORTUGUÊS 3 (Edição atualizada) 
Autores: Adson Vasconcelos  
Editora: SM 

 

LITERATURA 

A grande aventura da Maria 
Fumaça 

Ana Maria Machado 
                Editora Global 

As cartas de Ronroroso 
Hiawyn Oram e Sarah 

Warburton 
Editora Salamandra 

Os meninos verdes 
Cora Coralina 
Editora Global 

      OBS: 

1. Todo o material deve ser etiquetado com o nome do estudante e deverá estar disponível para 
uso no primeiro dia de aula. 

2. O caderno deve ser etiquetado com nome do colégio, do estudante e turma e encapado com 
plástico transparente. 

3. Todas as peças de uniforme devem conter nome e turma. 



                                  CENTRO EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS 
                                                      O Colégio do UNIFESO 
 

4º ANO – Ensino Fundamental - 2015 
MATERIAL DE USO PESSOAL 

 03 lápis pretos (nº 2) 

 02 canetas (preta ou azul) 

 Canetinhas coloridas 

 01 borracha 

 01 apontador com depósito 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 01 caixa de caneta hidrocor fina (12 cores) 

 02 tubos de bastão (grande)  

 01 tubo de cola  Base PVAc (médio) 

 01 tesoura com ponta redonda 

 01 régua de 15 cm 

 01 régua com formas geométricas 

 01 pen drive 

 01 marca texto 

 01 flauta doce soprano barroca  

 01 estojo 

 01 pasta catálogo com 100 plásticos (grossos) 

 01 pasta plástica (fina) com elástico para Deveres de Casa 

 01 pasta plástica com trilho (transparente) 

 03 pastas de papelão com trilho – verde para Atividades 

 01 caderno capa dura brochura pequeno (sem espiral) amarelo para Inglês – 48 folhas 

 01 caderno capa dura brochura pequeno (sem espiral) azul para Literatura – 48 folhas 

 01 caderno capa dura brochura pequeno (sem espiral) verde para Português – 96 folhas 

 01 caderno capa dura brochura pequeno (sem espiral) vermelho para Matemática – 96 
folhas 

 01 caderno quadriculado – 07 x 07 – capa dura brochura pequeno (sem espiral) vermelho 
para Matemática – 96 folhas 

 01 caderno capa dura meia pauta (pautado frente e verso) 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

DICIONÁRIO ESCOLAR 
Sugestões:  
MINI AURÉLIO – Editora Positivo 
DICIONÁRIO DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL – Editora SM 

 
FUN WAY 4 
PREMIUM EDITION (novo) 
Autoras: Elisabeth Prescher e Vera Abi Saber 

Editora Richmond 
 
APRENDER JUNTOS – MATEMÁTICA 4 (Edição atualizada) 
Autores: Roberta Taboada e Angela Leite 

Editora: SM 
 
APRENDER JUNTOS – PORTUGUÊS 4 (Edição atualizada) 
Autores: Adson Vasconcelos 

Editora: SM 
 
APRENDER JUNTOS – HISTÓRIA 4 (Edição atualizada) 
Autores: Raquel dos Santos Funari e Mônica Lungov 
Editora: SM 
 
APRENDER JUNTOS – GEOGRAFIA 4 (Edição atualizada) 
Autores: Leda Leonardo da Silva 
Editora: SM 



 
ATLAS GEOGRÁFICO ESCOLAR 
Sugestão: Editora Saraiva (Compacto) 
 Autoras: Vera Caldini e Leda Ísola 

 
 

LITERATURA 

O olhar de pincel 
Salvador Borletta Nery 

Editora do Brasil 

Histórias de dar água na boca 
Rosane Pamplona 
Editora Moderna 

O homem que espalhou o 
deserto 

Inácio Loyola Brandão 
Editora Moderna 

 

OBS: 

1. Todo o material deve ser etiquetado com o nome do estudante e deverá estar 
disponível para uso no primeiro dia de aula. 
2. O caderno deve ser etiquetado com nome do colégio, do estudante e turma e 
encapado com plástico transparente. 
3. Todas as peças de uniforme devem conter nome e turma. 

 



CENTRO EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS 
O Colégio do UNIFESO 

 

5º ANO – Ensino Fundamental – 2015 

 

MATERIAL DE USO PESSOAL 

 03 lápis pretos (nº 2) 

 02 canetas (preta ou azul) 

 Canetas coloridas 

 01 borracha 

 01 apontador com depósito 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 01 caixa de caneta hidrocor fina (12 cores)  

 02 tubos de cola bastão (grande) 

 01 tubo de cola Base PVAc (médio) 

 01 tesoura com ponta redonda 

 01 régua de 15 cm 

 01 transferidor 

 01 compasso 

 01 pen drive 

 01 marca texto 

 01 flauta doce soprano barroca  

 01 estojo 

 01 pasta plástica (fina) com elástico 

 01 pasta catálogo com 100 plásticos (grossos) 

 03 pastas de papelão com trilho – verde para Atividades 

 01 caderno capa dura brochura pequeno (sem espiral) amarelo para Inglês – 48 folhas 

 01 caderno capa dura brochura pequeno (sem espiral) azul para Literatura – 48 folhas 

 01 caderno capa dura brochura pequeno (sem espiral) verde para Português – 96 folhas 

 01 caderno capa dura brochura pequeno (sem espiral) vermelho para Matemática – 96 folhas 

 01 caderno quadriculado – 07 x 07 – capa dura brochura pequeno (sem espiral) vermelho para Matemática – 96 
folhas 

 01 caderno meia pauta pequeno (pautado frente e verso) – 96 folhas 

 
M  MATERIAL DIDÁTICO 
 

DICIONÁRIO ESCOLAR 
Sugestões:  
MINI AURÉLIO – Editora Positivo 
DICIONÁRIO DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL – Editora SM 

 
FUN WAY 5 
PREMIUM EDITION (novo) 
Autoras: Elisabeth Prescher e Vera Abi Saber 

Editora Richmond 
 
APRENDER JUNTOS – MATEMÁTICA 5 (Edição atualizada) 
Autores: Roberta Taboada e Angela Leite 
Editora: SM 
 
APRENDER JUNTOS – PORTUGUÊS 5 (Edição atualizada) 
Autores: Adson Vasconcelos 
Editora: SM 
 
APRENDER JUNTOS – HISTÓRIA 5 (Edição atualizada) 
Autores: Raquel dos Santos Funari e Mônica Lungov 
Editora: SM 

 
APRENDER JUNTOS – GEOGRAFIA 5 (Edição atualizada) 
Autores: Leda Leonardo da Silva 
Editora: SM 

 



 
ATLAS GEOGRÁFICO ESCOLAR 
 Sugestão: Editora Saraiva (Compacto) 
 Autoras: Vera Caldini e Leda Ísola 

        

LITERATURA 

Teimas e Birras 
Fanny Abramovich 

Editora Scipione 

A força da vida 
Giselda Laporta Nicolelis 

Editora Moderna 

Índio Vivo 
 Julieta Godoy de 

Ladeira 
Editora Moderna 

 

       
 OBS: 

1. Todo o material deve ser etiquetado com o nome do estudante e deverá estar disponível para uso no primeiro dia de 
aula. 

2. O caderno deve ser etiquetado com nome do colégio, do estudante e turma e encapado com plástico transparente. 
3. Todas as peças de uniforme devem conter nome e turma. 

 

 


