


NÍVEL 1

Material de uso pessoal com 
identifi cação:

01 foto 10x15 do papai com seu fi lho (a); 
01 foto 10x15 da mamãe com seu fi lho (a); 
01 fotos 10x15 da criança - ‘atual’; 
01 foto da criança com a família; 
01 camiseta velha para o uso de tintas - 
enviar uma que proteja o uniforme; 
01 almofada tamanho médio com 
identifi cação e com capa lavável; 
01 tinta guache 15ml com 12 cores sortidas 
com identifi cação; 
01 bola média com estampa infantil com 
identifi cação; 
01 caixa de gizão 6 cores com identifi cação
01 caixa de lápis de cor jumbo curto 6 
cores com identifi cação

Material para fi car na mochila e 
lancheira:

01 pomada para assaduras; Fraldas - 
quantas a criança precisar por período; 
01 guardanapo de pano; 
01 squeeze infantil, ou garrafa com tampa 
ou copo com tampa para água; 
01 pano grande ou toalha para banho - 
caso a criança necessite; 
01 pacote de lenços umedecidos; 
02 mudas de uniforme e um calçado de 
acordo com a estação; 
01 necessaire/saquinho de tecido 
identifi cada para as fraldas 
01 necessaire/saquinho de tecido 
identifi cada para a roupas sujas 
01 esponja de banho 
*Indispensável. 

EDUCAÇÃO INFANTIL

Observações: 
Todo material deve ser etiquetado com 
o nome da turma e do estudante. As 
fraldas devem fi car dentro da nécessaire, 
identifi cada com o nome e a turma e com 
pomada e lenço umedecido. 

Importante: No decorrer do ano letivo 
serão solicitados outros materiais para 
atividades pedagógicas.



NÍVEL 2

Material de uso pessoal com 
identifi cação:

01 foto 10x15 do papai com a criança; 
01 foto 10x15 da mamãe com a criança; 
06 fotos 3x4 atuais da criança; 
02 fotos 10x15 da criança individual e atual 
(uma com uniforme e outra como desejar); 
01 foto 10x15 atual da criança com sua 
família; 01 foto 10x15 da criança (recém-
nascida); 
01 almofada tamanho médio com 
identifi cação e com capa lavável; 
01 camiseta usada identifi cada com o 
nome, para utilizar nas aulas de pintura; 
01 lousa mágica média com identifi cação; 
01 tinta guache 15ml com 12 cores sortidas 
com identifi cação;
01 caixa de gizão 6 cores com 
identifi cação.

Material para fi car na mochila e 
lancheira: 

01 pomada para assaduras; 
Fraldas - quantas a criança precisar por 
período; 
01 guardanapo de pano; 
01 squeeze infantil, ou garrafa com tampa 
ou copo com tampa para água; 
01 pente; 
01 lenço umedecido; 
01 necessaire/saquinho de tecido 
identifi cada para as fraldas 
01 necessaire/saquinho de tecido 
identifi cada para a roupas sujas
01 muda de uniforme e um calçado de 
acordo com a estação; 

Observações: 
Todo material deve ser etiquetado com 
o nome da turma e do estudante. As 
fraldas devem fi car dentro da nécessaire, 
identifi cada com o nome e a turma e com 
pomada e lenço umedecido. 

Importante: No decorrer do ano letivo 
serão solicitados outros materiais para 
atividades pedagógicas.



NÍVEL 3

Material de uso pessoal com 
identifi cação: 

01 foto 10x15 atual da criança; 
05 fotos 3x4 atuais da criança; 
01 foto 10x15 da família (atualizada); 
01 foto 10x15 individual do pai; 
01 foto 10x15 individual da mãe; 
01 camiseta adulto usada de manga curta 
para pintura; 
01 pastinha fi na com elástico tamanho A4 
com identifi cação; 
01 caixa de giz de cera com identifi cação; 
01 tesoura de plástico sem ponta e sem 
lâmina com identifi cação; 
01 tinta guache 15ml com 12 cores sortidas 
com identifi cação; 
01 caixa de lápis de cor com identifi cação. 

Material para fi car na mochila e 
lancheira: 

01 guardanapo de pano; 
01 squeeze infantil, ou garrafa com tampa 
ou copo com tampa para água; 
01 pente ou escova de cabelo; 
01 pacote de lenço umedecido. 

Observação: 
• Todo material deve ser etiquetado com o 
nome da turma e do estudante. 

Importante: No decorrer do ano letivo 
serão solicitados outros materiais para 
atividades pedagógicas.



NÍVEL 4

Material de uso pessoal com 
identifi cação:

02 fotos da criança (3x4); 01 foto da família 
(10x15); 
01 foto papai com a criança (10x15); 
01 foto mamãe com a criança (10x15); 
01 pasta fi na com elástico com 
identifi cação; 
01 camiseta usada grande (do pai ou da 
mãe) com identifi cação; 
01 tinta guache 15ml com 12 cores sortidas 
com identifi cação; 
01 caixa de giz de cera 12 cores com 
identifi cação; 

Livro literário: 
“QUANDO EU CRESCER” Autora: Ana Maria 
Machado - Editora Moderna

Material para fi car na mochila e 
lancheira:

01 penal com 3 repartições contendo: 2 
lápis grafi tes apontados, uma borracha, 
apontador, uma cola bastão, tesoura sem 
ponta, lápis de cor (12 cores) e canetinha 
hidrocor (12 cores); 
01 pacote de lenço umedecido; 
01 squeeze infantil, ou garrafa com tampa 
ou copo com tampa para água; 
01 pente ou escova de cabelo; 

Observações: 
• Todo material deve ser etiquetado com o 
nome da turma e do estudante.

Importante: No decorrer do ano letivo 
serão solicitados outros materiais para 
atividades pedagógicas.



Material para fi car na mochila e 
lancheira:

01 penal com 3 repartições contendo: 2 
lápis grafi tes apontados, uma borracha, 
apontador, uma cola bastão, tesoura sem 
ponta, lápis de cor (12 cores) e canetinha 
hidrocor (12 cores); giz de cera (12 cores).
01 toalhinha higiênica; 
01 garrafi nha para água ; 
01 pacote de lenço umedecido. 

Observações: 
• Todo material deve ser etiquetado com o 
nome da turma e do estudante.

Importante: No decorrer do ano letivo 
serão solicitados outros materiais para 
atividades pedagógicas.

Observação:
• A descrição do produto, valores, 
condições de pagamento e validade do 
material didático, físico e virtual (Positivo 
On, Sistema Positivo de Ensino e Editora 
FTD) estarão disponíveis na loja online 
https://livrariaepapelaria.redesalvatoriana.
org.br/

NÍVEL 5

Material de uso pessoal com 
identifi cação: 

01 pastinha plástica fi na na cor 
vermelha com elástico tamanho A4 com 
identifi cação;
01 camiseta de adulto usada; para pintura 
com identifi cação da criança; 
01 tinta guache 15ml com 12 cores sortidas 
com identifi cação; 
01 caderno meia pauta capa dura (40 
folhas) com identifi cação; 

- 01 Livro: Projeto de Vida e Atitude 
Empreendedora - 5 anos - com o Projeto 
de Vida em Família 2023 - “CORPO
SÃO, MENTE SÃ - Felicidade e Saúde 
Mental” - Leo Fraiman - OPEE / FTD 
Educação (o Projeto de
Vida em Família 2023, é parte integrante 
do livro Projeto de Vida e Atitude 
Empreendedora, e não pode
ser vendido separadamente) ISBN: 
7908439310918

- Livro Literário: “O MENINO QUE 
APRENDEU A VER” Autora: Ruth Rocha - 
Editora Salamandra



1º ANO

TODO MATERIAL DEVERÁ TER A 
IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE

Materiais de USO PESSOAL, que fi carão 
na mochila:

01 penal;
01 apontador com depósito; 
01 borracha macia;
01 régua 15cm;
01 tesoura sem ponta; 
02 tubos de cola bastão 20g; 
03 lápis;
01 caixa de lápis de cor - 12 cores; 
01 caixa de giz de cera curton - 12 cores 
(utilizar um estojo);
01 estojo de canetinha hidrocor - 12 cores;
01 garrafi nha para água (squeeze); 
01 guardanapo de tecido para o lanche; 
01 caderno grande capa dura 96 folhas - 
VERMELHO; 
02 cadernos pequenos capa dura 48 
folhas - VERMELHO (um para inglês e 
outro para música);
01 pasta de elástico fi na - VERMELHA;
01 pasta de grampo fi na - VERMELHA; 

Materiais de USO PESSOAL, que fi carão 
na escola:

01 caixinha tinta guache 15ml com 12 
cores sortidas;
01 camiseta adulto/usada para pintura;
01 revista Picolé Infantil;
01 jogo educativo para auxiliar na 
alfabetização e/ou jogo de raciocínio 
lógico; 
01 livro de literatura adequado para a 
idade – com letra caixa alta; 
01 gibi infantil; 

• Poderão ser solicitados outros materiais 
no decorrer do ano letivo.

ENSINO FUNDAMENTAL 1

Livros Didáticos (trazer somente quando 
a professora solicitar)

 * Ensino Religioso: Crescer com Alegria 
e Fé - 1º ano – 2ª edição Autoras: Ednilce 
Duran e Glair Arruda. Editora: FTD. 2018 
Obs: não adquirir edições anteriores ao 
ano de 2018. 

Projeto Interdisciplinar: Projeto de Vida e 
Atitude Empreendedora - 1º ano - com o 
Projeto de Vida em Família 2023 - “CORPO
SÃO, MENTE SÃ - Felicidade e Saúde 
Mental” - Leo Fraiman - OPEE / FTD 
Educação (o Projeto de
Vida em Família 2023, é parte integrante 
do livro Projeto de Vida e Atitude 
Empreendedora, e não pode
ser vendido separadamente) ISBN: 
7908439310932

• Literatura: Título: Perigoso!
Autor: Tim Warnes
Editora: Ciranda Cultural

 • Sistema de Ensino Positivo
SPE: Material Didático - Volume 1 ao 4 
(Livro e Caderno de Atividade) - Físico e 
Virtual (Positivo on)

Observação:
• A descrição do produto, valores, 
condições de pagamento e validade do 
material didático, físico e virtual (Positivo 
On, Sistema Positivo de Ensino e Editora 
FTD) estarão disponíveis na loja online 
https://livrariaepapelaria.redesalvatoriana.
org.br/



Livros Didáticos (trazer somente quando 
a professora solicitar)

 * Ensino Religioso: Crescer com Alegria 
e Fé - 2º ano – 2ª edição Autoras: Ednilce 
Duran e Glair Arruda. Editora: FTD. 2018 
Obs: não adquirir edições anteriores ao 
ano de 2018. 

Projeto Interdisciplinar: Projeto de Vida e 
Atitude Empreendedora - 2º ano - com o 
Projeto de Vida em Família 2023 - “CORPO
SÃO, MENTE SÃ - Felicidade e Saúde 
Mental” - Leo Fraiman - OPEE / FTD 
Educação (o Projeto de
Vida em Família 2023, é parte integrante 
do livro Projeto de Vida e Atitude 
Empreendedora, e não pode
ser vendido separadamente) ISBN: 
7908439310956 

• Literatura: Título: O piquenique do 
Catapimba
Autora: Ruth Rocha 
Ilustrações: Mariana Massarani
Editora: Salamandra

• Sistema de Ensino Positivo: 
SPE: Material Didático - Volume 1 ao 4 
(Livro e Caderno de Atividade) - Físico e 
Virtual (Positivo on).

Observação:
• A descrição do produto, valores, 
condições de pagamento e validade do 
material didático, físico e virtual (Positivo 
On, Sistema Positivo de Ensino e Editora 
FTD) estarão disponíveis na loja online 
https://livrariaepapelaria.redesalvatoriana.
org.br/

2º ANO

TODO MATERIAL DEVERÁ TER A 
IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE

Materiais de USO PESSOAL, que fi carão 
na mochila: 

01 penal; 
02 lápis pretos; 
01 apontador com depósito;
01 borracha branca; 
01 caixa de lápis de cor - 12 cores;
02 colas bastão 40g (necessário repor 
quando terminar); 
01 régua de 15cm; 
01 tesoura sem ponta; 
01 estojo de canetinhas hidrocor - 12 cores; 
01 caixa de giz de cera - 12 cores 
(colocar em um potinho ou penal com 
identifi cação); 
01 caderno pequeno de 48 folhas brochura 
de capa dura na cor VERDE (Literatura);
01 caderno grande  de 48 folhas brochura 
de capa dura na cor VERDE ( Inglês)
01 caderno pequeno  de 48 folhas 
brochura de capa dura na cor VERDE 
(Música)
01 caderno grande de 48 folhas brochura 
de capa dura na cor VERDE  (Registro 
das demais disciplinas: Ensino Religioso, 
Ciências, História e Geografi a);
01 caderno grande de 96 folhas brochura 
de capa dura na cor VERDE (Língua 
Portuguesa e Matemática); 
01 pasta fi na com elástico na cor VERDE;
01 material dourado individual (material 
para contagem matemática).

Materiais de USO PESSOAL, que fi carão 
na escola: 

01 caixinha tinta guache 15ml com 12 
cores sortidas; 
01 revista Picolé Infantil;
01 Gibi (a escolher). 

• Poderão ser solicitados outros materiais 
no decorrer do ano letivo.



3º ANO

TODO MATERIAL DEVERÁ TER A 
IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE

Materiais de USO PESSOAL, que fi carão 
na mochila: 

01 penal; 
01 tubo de cola em bastão; 
01 tubo de cola líquida;
01 tesoura sem ponta; 
01 apontador com depósito; 
03 lápis de escrever;
01 borracha;
01 régua de 15cm;
01 caixa de giz de cera (colocar em um 
potinho ou penal com identifi cação); 
01 caixa de lápis de cor 12 cores; 
01 jogo de canetinhas 12 cores; 
02 canetas coloridas para enfeitar;
01 caneta marca texto;
05 cadernos grandes brochura de 48 
folhas, na cor AZUL;
01 caderno grande para desenho;
01 caderno grande com folha de pauta 
musical; 
01 pasta de elástico fi na na cor azul;
01 Flauta Doce Soprano, Barroca ou 
Germânica (para o 2º Semestre); 

Materiais de USO PESSOAL, que fi carão 
na escola: 

02 revistas de palavras cruzadas Picolé 
Infantil; 
01 caixinha tinta guache 15ml com 12 
cores sortidas;

• Poderão ser solicitados outros materiais 
no decorrer do ano letivo.

Livros Didáticos (trazer somente quando 
a professora solicitar)

 * Ensino Religioso: Crescer com Alegria 
e Fé - 3º ano – 2ª edição Autoras: Ednilce 
Duran e Glair Arruda. Editora: FTD. 2018 
Obs: não adquirir edições anteriores ao 
ano de 2018. 

Projeto Interdisciplinar: Projeto de Vida e 
Atitude Empreendedora - 3º ano - com o 
Projeto de Vida em Família 2023 - “CORPO
SÃO, MENTE SÃ - Felicidade e Saúde 
Mental” - Leo Fraiman - OPEE / FTD 
Educação (o Projeto de
Vida em Família 2023, é parte integrante 
do livro Projeto de Vida e Atitude 
Empreendedora, e não pode
ser vendido separadamente) ISBN: 
7908439310970

• Literatura: 
Além da Chuva
Atores: michel Gorski e Fernando Vilela
Editora FTD - Edição 2020

 • Sistema de Ensino Positivo
SPE: Material Didático - Volume 1 ao 4 
(Livro e Caderno de Atividade) - Físico e 
Virtual (Positivo on).
SPE: Livro Regional História

Observação:
• A descrição do produto, valores, 
condições de pagamento e validade do 
material didático, físico e virtual (Positivo 
On, Sistema Positivo de Ensino e Editora 
FTD) estarão disponíveis na loja online 
https://livrariaepapelaria.redesalvatoriana.
org.br/

FTD) estarão disponíveis na loja online 
https://livrariaepapelaria.redesalvatoriana.



Livros Didáticos (trazer somente quando 
a professora solicitar)

 * Ensino Religioso: Crescer com Alegria 
e Fé - 4º ano – 2ª edição Autores: Ednilce 
Duran e Glair Arruda. Editora: FTD. 2018 
Obs: não adquirir edições anteriores ao 
ano de 2018. 

Projeto Interdisciplinar: Projeto de Vida e 
Atitude Empreendedora - 4º ano - com o 
Projeto de Vida em Família 2023 - “CORPO
SÃO, MENTE SÃ - Felicidade e Saúde 
Mental” - Leo Fraiman - OPEE / FTD 
Educação (o Projeto de
Vida em Família 2023, é parte integrante 
do livro Projeto de Vida e Atitude 
Empreendedora, e não pode
ser vendido separadamente) ISBN: 
7908439310994

• Literatura: Título: O pequeno samurai
Autor: André Kondo / Ilustrações: 
Alexandre Rampazo
Editora: FTD

 • Sistema de Ensino Positivo
SPE: Material Didático - Volume 1 ao 4 
(Livro e Caderno de Atividade) - Físico e 
Virtual (Positivo on).
SPE: Livro Regional de História e Geografi a

Observação:
• A descrição do produto, valores, 
condições de pagamento e validade do 
material didático, físico e virtual (Positivo 
On, Sistema Positivo de Ensino e Editora 
FTD) estarão disponíveis na loja online 
https://livrariaepapelaria.redesalvatoriana.
org.br/

4º ANO

TODO MATERIAL DEVERÁ TER A 
IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE

Materiais de USO PESSOAL, que fi carão 
na mochila: 

01 penal;
01 tubo de cola líquida - 90g;
01 tubo cola bastão - 40g; 
01 tesoura sem ponta; 
01 apontador com depósito; 
01 régua de 30cm (transparente);
02 borrachas;
03 lápis de escrever (no penal); 
02 canetas coloridas (para enfeite/
decoração);
01 caixa de lápis de cor 12 cores; 
01 jogo de canetinha hidrocor 12 cores 
ponta fi na; 
01 caixa de giz de cera curto 12 cores; 
02 canetas marca texto; 
05 cadernos grandes brochura de 48 
folhas, na cor AMARELA;
01 caderno grande, com margem, para 
desenho;
01 caderno grande com folha de pauta 
musical (poderá ser utilizado o caderno do 
ano anterior); 
01 pasta de elástico fi na - amarela; 
01 Flauta Doce Soprano, Barroca ou 
Germânica; 

Materiais de USO PESSOAL, que fi cará 
na escola: 

01 caixinha tinta guache 15ml com 12 
cores sortidas; 
01 revista palavras cruzadas Coquetel 
Fácil; 

• Poderão ser solicitados outros materiais 
no decorrer do ano letivo.



5º ANO

TODO MATERIAL DEVERÁ TER A 
IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE

Materiais de USO PESSOAL, que fi carão 
na mochila:

01 penal; 
02 canetas azuis; 
02 lápis; 
01 tesoura sem ponta;
01 tubo de cola bastão 20g; 
01 cola branca líquida 110g;
01 borracha; 
01 apontador com depósito; 
01 régua de 30cm fumê ou cristal; 
01 régua de 15cm fumê ou cristal; 
01 caixa de lápis de cor - 12 cores; 
01 caixa de canetinha hidrocor - 12 cores; 
01 caixa de giz de cera curton - 12 cores;
02 canetas coloridas para correção; 
01 caneta marca texto; 
01 calculadora pequena simples;
03 cadernos grandes brochura, de 48 
folhas, capa dura na cor vermelha;
01 caderno grande de 96 folhas, brochura 
de capa dura, na cor vermelha;
01 caderno espiral de desenho, grande, 48 
folhas;
01 pasta de plástico com elástico na cor 
vermelha; 
01 caderno grande com folha de pauta 
musical (poderá ser utilizado o caderno do 
ano anterior); 
01 Flauta Doce Soprano, Barroca ou 
Germânica; 

Materiais de USO PESSOAL, que fi carão 
na escola:

01 caixinha tinta guache 15ml com 12 cores 
sortidas; 

• Poderão ser solicitados outros materiais 
no decorrer do ano letivo.

Livros Didáticos (trazer somente quando 
a professora solicitar)

 * Ensino Religioso: Crescer com Alegria 
e Fé - 5º ano – 2ª edição Autoras: Ednilce 
Duran e Glair Arruda. Editora: FTD. 2018 
Obs: não adquirir edições anteriores ao 
ano de 2018. 

Projeto Interdisciplinar: Projeto de Vida e 
Atitude Empreendedora - 5º ano - com o 
Projeto de Vida em Família 2023 - “CORPO
SÃO, MENTE SÃ - Felicidade e Saúde 
Mental” - Leo Fraiman - OPEE / FTD 
Educação (o Projeto de
Vida em Família 2023, é parte integrante 
do livro Projeto de Vida e Atitude 
Empreendedora, e não pode
ser vendido separadamente) ISBN: 
7908439311014

• Literatura: Título: Compromisso com o 
bem
Autor: Fernando Carraro 
1ª edição -  São Paulo - 2019
Editora: FTD

 • Sistema de Ensino Positivo
SPE: Material Didático - Volume 1 ao 4 
(Livro e Caderno de Atividade) - Físico e 
Virtual (Positivo on).
SPE: Livro Regional Geografi a.

Observação:
• A descrição do produto, valores, 
condições de pagamento e validade do 
material didático, físico e virtual (Positivo 
On, Sistema Positivo de Ensino e Editora 
FTD) estarão disponíveis na loja online 
https://livrariaepapelaria.redesalvatoriana.
org.br/



Projeto Interdisciplinar: Projeto de Vida e 
Atitude Empreendedora - 6º ano - com o 
Projeto de Vida em Família 2023 - “CORPO
SÃO, MENTE SÃ - Felicidade e Saúde 
Mental” - Leo Fraiman - OPEE / FTD 
Educação (o Projeto de
Vida em Família 2023, é parte integrante 
do livro Projeto de Vida e Atitude 
Empreendedora, e não pode
ser vendido separadamente) ISBN: 
7908439311175

Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé 
- 6º ano – 2ª edição Autores: Ednilce Duran 
e Glair Arruda. Editora: FTD. 2019 Obs: não 
adquirir edições anteriores ao ano de 2019.

Disciplina de Artes: 01 cx Lápis de cor
01 Caderno de desenho
01 pasta plástica com elástico 
01 lápis 6B 

Disciplina de Matemática: compasso e 
transferidor

Disciplinas integradas: 01 caderno de 
10 matérias ou 01 caderno para cada 
disciplina; 01 estojo contendo: caneta azul, 
lápis, borracha, apontador, marca texto, 
tubo de cola, tesoura sem ponta e régua; 

Importante: Durante o ano poderá 
haver novas solicitações, conforme a 
necessidade de cada disciplina. 

Observação:
• A descrição do produto, valores, 
condições de pagamento e validade do 
material didático, físico e virtual (Positivo 
On, Sistema Positivo de Ensino e Editora 
FTD) estarão disponíveis na loja online 
https://livrariaepapelaria.redesalvatoriana.
org.br/

ENSINO FUNDAMENTAL 2

6º ANO

Sistema de Ensino Positivo: 
SPE: Material Didático - Volume 1 ao 4 
(Livro e Caderno de Atividade) - Físico 
e Virtual (Positivo on). SPE: Livro de 
Espanhol - 2 Volumes (Livro e Caderno 
de Atividade) - Físico e Virtual e (Positivo 
on). FTD: “Projeto de Vida e Atitude 
Empreendedora” e “Crescer com Alegria e 
Fé”.

Literaturas (Leitura Programada):
Língua Portuguesa: 

1º trimestre
Título: #Só a educação salva    
Autor: Fernando Carraro / Ilustração: 
Veridiana Scarpelli
Editora: FTD

Título: No fundo dos teus olhos
Autora: Giselda Laporta Nicolelis
Editora: Quinteto / FTD

2º trimestre
Título: Extraordinário
Autor: R. J. Palacio
Editora: Intrínseca

3º trimestre
Livro de literatura de escolha do estudante

Inglês:
Título: The adventures of Tom Sawyer 
(comic strip)
Autor: Mark Twain
Editora: StandFor / FTD



7º ANO

Sistema de Ensino Positivo: 
SPE: Material Didático - Volume 1 ao 4 
(Livro e Caderno de Atividade) - Físico 
e Virtual (Positivo on). SPE: Livro de 
Espanhol - 2 Volumes (Livro e Caderno 
de Atividade) - Físico e Virtual e (Positivo 
on). FTD: “Projeto de Vida e Atitude 
Empreendedora” e “Crescer com Alegria e 
Fé”

Literaturas (Leitura Programada):
Língua Portuguesa:

1º trimestre
Título: Os miseráveis
Autor: Victor Hugo / Adaptador: Antonio 
Carlos Viana
Editora: FTD

2º trimestre
 Título: Eu sou Malala
 Autora: Malala Yousafzai  
 Editoria: Campanhia das Letras

3º trimestre
Título: O Menino do Dedo Verde 
Autor: Maurice Druon
Editora: José Olympio 

Livro de literatura de escolha do 
Estudante

Inglês:
Título: Amelia Earhart
Autora: Hannah Fish
Editora: FTD

Projeto Interdisciplinar: Projeto de Vida e 
Atitude Empreendedora - 7º ano - com o 
Projeto de Vida em Família 2023 - “CORPO
SÃO, MENTE SÃ - Felicidade e Saúde 
Mental” - Leo Fraiman - OPEE / FTD 
Educação (o Projeto de
Vida em Família 2023, é parte integrante 
do livro Projeto de Vida e Atitude 
Empreendedora, e não pode
ser vendido separadamente) ISBN: 
7908439311199

Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé 
- 7º ano – 2ª edição Autores: Ednilce Duran 
e Glair Arruda. Editora: FTD. 2019 Obs: não 
adquirir edições anteriores ao ano de 2019.

Disciplina de Artes:  01 cx Lápis de cor
01 Caderno de desenho
01 pasta plástica com elástico 
01 lápis 6B 

Disciplina de Matemática: 01 caderno 
grande 96 folhas, compasso e transferidor, 
10 folhas quadriculadas, 01 esquadro 
30°/60°/90°; 01 esquadro 45°/45°/90° 
(colocar)

Disciplinas integradas: 01 caderno de 
10 matérias ou 01 caderno para cada 
disciplina; 01 estojo contendo: caneta azul, 
lápis, borracha, apontador, marca texto, 
tubo de cola, tesoura sem ponta e régua;

Importante: Durante o ano poderá 
haver novas solicitações, conforme a 
necessidade de cada disciplina.

Observação:
• A descrição do produto, valores, 
condições de pagamento e validade do 
material didático, físico e virtual (Positivo 
On, Sistema Positivo de Ensino e Editora 
FTD) estarão disponíveis na loja online 
https://livrariaepapelaria.redesalvatoriana.
org.br/



8º ANO

Sistema de Ensino Positivo: 
SPE: Material Didático - Volume 1 ao 4 
(Livro e Caderno de Atividade) - Físico 
e Virtual (Positivo on). SPE: Livro de 
Espanhol - 2 Volumes (Livro e Caderno 
de Atividade) - Físico e Virtual e (Positivo 
on). FTD: “Projeto de Vida e Atitude 
Empreendedora” e “Crescer com Alegria e 
Fé”. 

Literaturas (Leitura Programada):
Língua Portuguesa:

1º trimestre
Título: Mohamed: um menino afegão
Autor: Fernando Vaz
Editora: FTD

2º trimestre
Título: O diário de Anne Frank
 Editora: Record

3º trimestre
Livro de literatura de escolha do estudante

Inglês: 
Título: The curious case of Benjamin 
Button
Autor: F. Scott Fitzgerald
Editora: StandFor / FTD

Projeto Interdisciplinar: Projeto de Vida e 
Atitude Empreendedora - 8º ano - com o 
Projeto de Vida em Família 2023 - “CORPO
SÃO, MENTE SÃ - Felicidade e Saúde 
Mental” - Leo Fraiman - OPEE / FTD 
Educação (o Projeto de
Vida em Família 2023, é parte integrante 
do livro Projeto de Vida e Atitude 
Empreendedora, e não pode
ser vendido separadamente) ISBN: 
7908439311212

Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé 
- 8º ano – 2ª edição Autores: Ednilce Duran 
e Glair Arruda. Editora: FTD. 2019 Obs: não 
adquirir edições anteriores ao ano de 2019.

Disciplina de Artes: 
01 cx Lápis de cor
01 Caderno de desenho
01 pasta plástica com elástico 
01 lápis 6B 

Disciplina de Matemática: 01 caderno 
grande 96 folhas (colocar); 01 compasso; 
01 régua; 01 transferidor; 01 esquadro 
30°/60°/90°; 01 esquadro 45°/45°/90°.

Disciplinas integradas: 01 caderno de 
10 matérias ou 01 caderno para cada 
disciplina; 01 estojo contendo: caneta azul, 
lápis, borracha, apontador, marca texto, 
tubo de cola, tesoura sem ponta e régua; 

Importante: Durante o ano poderá 
haver novas solicitações, conforme a 
necessidade de cada disciplina. 

Observação:
• A descrição do produto, valores, 
condições de pagamento e validade do 
material didático, físico e virtual (Positivo 
On, Sistema Positivo de Ensino e Editora 
FTD) estarão disponíveis na loja online 
https://livrariaepapelaria.redesalvatoriana.
org.br/



9º ANO

Sistema de Ensino Positivo: 
SPE: Material Didático - Volume 1 ao 4 
(Livro e Caderno de Atividade) - Físico 
e Virtual (Positivo on). SPE: Livro de 
Espanhol - 2 Volumes (Livro e Caderno 
de Atividade) - Físico e Virtual e (Positivo 
on). FTD: “Projeto de Vida e Atitude 
Empreendedora” e “Crescer com Alegria e 
Fé”.

Literaturas (Leitura Programada):
Língua Portuguesa:

1º trimestre
Título: Contos de Shakespeare
Autor: Charles e Mary Lamb
Editora: Globo

2º trimestre
Título: Quarto de despejo: Diário de uma 
favelada
Autor: Carolina Maria de Jesus
Editora: Ática

3º trimestre
Livro de literatura de escolha do estudante

Inglês: 
Título: The secret garden
Autor: Frances Hodgson Burnett
Editora: StandFor / FTD

Projeto Interdisciplinar: Projeto de Vida e 
Atitude Empreendedora - 9º ano - com o 
Projeto de Vida em Família 2023 - “CORPO
SÃO, MENTE SÃ - Felicidade e Saúde 
Mental” - Leo Fraiman - OPEE / FTD 
Educação (o Projeto de
Vida em Família 2023, é parte integrante 
do livro Projeto de Vida e Atitude 
Empreendedora, e não pode
ser vendido separadamente) ISBN: 
7908439311298

Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé 
- 9º ano – 2ª edição. Autores: Ednilce Duran 
e Glair Arruda. Editora: FTD. 2019 Obs: não 
adquirir edições anteriores ao ano de 2019. 

Disciplina de Artes:  
01 cx Lápis de cor
01 Caderno de desenho
01 Pasta plástica com elástico 
01 lápis 6B 

Materiais para disciplina de Matemática: 
01 caderno grande 96 folhas; 01 compasso; 
01 régua; 01 transferidor;  

Disciplinas integradas: 01 caderno de 
10 matérias ou 01 caderno para cada 
disciplina; 01 estojo contendo: caneta azul, 
lápis, borracha, apontador, marca texto, 
tubo de cola, régua e tesoura sem ponta; 

Importante: Durante o ano poderá 
haver novas solicitações, conforme a 
necessidade de cada disciplina. 

Observação:
• A descrição do produto, valores, 
condições de pagamento e validade do 
material didático, físico e virtual (Positivo 
On, Sistema Positivo de Ensino e Editora 
FTD) estarão disponíveis na loja online 
https://livrariaepapelaria.redesalvatoriana.
org.br/



Leitura Programada: 
1º TRI: A carta de Pero Vaz de Caminha 
            Link: http://objdigital.bn.br/Acervo_
Digital/Livros_eletronicos/carta.pdf

           O caçador de Pipas 
           Autor: Khaled Hosseini
           Editora: 

2º TRI:   Livro: A Moreninha 
              Autor: José de Alencar

3º TRI: Livro de literatura de escolha do 
Estudante

Demais Disciplinas: 
01 caderno grande 14 matérias; 
01 jaleco branco (comprido até o joelho) 
de  manga comprida, com o nome do 
estudante.

Arte - Os materiais serão solicitados no 
decorrer do  ano, conforme a necessidade. 

Observação:
• A descrição do produto, valores, 
condições de pagamento e validade do 
material didático, físico e virtual (Positivo 
On, Sistema Positivo de Ensino e Editora 
FTD) estarão disponíveis na loja online 
https://livrariaepapelaria.redesalvatoriana.
org.br/

1º SÉRIE

Sistema de Ensino Positivo
FGB- FORMAÇÃO GERAL BÁSICA 
- 3 volumes – Modelo Integrado: 
Matemática, Língua Portuguesa, 
Literatura, Língua Inglesa, Arte, Química, 
Física, Biologia, História, Geografi a e 
Filosofi a. IFI - ITINERÁRIO FORMATIVO 
DE INTERVENÇÃO SOCIAL – 2 volumes 
- Projeto de Vida IFA - ITINERÁRIO 
FORMATIVO DE APROFUNDAMENTO 
I - Linguagens + Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas Volumes dos Tópicos: 
1)Princípios Éticos + Redes Sociais: LP; 
2) Mudanças Climáticas e Impactos 
Ambientais: Geografi a; 3) Sociedade e 
Ambiente: Sociologia. II - Matemática 
+ Ciências da Natureza Volumes dos 
Tópicos: 1) Software Aplicado à Geometria: 
Matemática; 2) Química Impactos 
Ambientais e Sociais: Química; 3) Física na 
Prática: Física; 4) Investigação e Divulgação 
Científi ca: Biologia. 
Livros Didáticos + Livro Digital + Positivo 
On.

ENSINO MÉDIO



2º SÉRIE

Sistema de Ensino Positivo
FGB - FORMAÇÃO GERAL BÁSICA - 3 
volumes - modelo integrado: Matemática, 
Língua Portuguesa, Literatura, Língua 
Inglesa, Arte, Química, Física, Biologia, 
História, Geografi a e Sociologia. 
IFI - ITINERÁRIO FORMATIVO DE 
INTERVENÇÃO SOCIAL – 2 volumes 
- Projeto de Vida IFA - ITINERÁRIO 
FORMATIVO DE APROFUNDAMENTO 
I - Linguagens + Ciências Humanas e 
Sociais aplicadas Volume dos Tópicos: 1) 
Cinema e Literatura; 2)Literatura Brasileira 
Contemporânea + Cinemando: Ideias na 
Tela; Luz, 3) Câmera e Ação: Século XX 
no Cinema; 4) Filosofi a (Volume Contido 
na FGB). II - Matemática + Ciências da 
Natureza Volume dos Tópicos: 1)Química, 
Saúde e Bem-Estar; 
2) Interagindo com as Ondas; 3) 
Biotecnologia. 
Livros Didáticos + Livro Digital + Positivo 
On. 

Leitura Programada: 
1º Trimestre: Percy Jackson e O Ladrão de 
raios - Rick Riordan

2º Trimestre: Crônicas para se ler na escola 
- Luis F. Veríssimo

3º Trimestre: 1984 - George Orwell

Demais Disciplinas: 
01 caderno grande 14 matérias; 
01 jaleco branco (comprido até o joelho) 
de  manga comprida, com o nome do 
estudante; 

Arte -  serão solicitados no decorrer do  
ano, conforme a necessidade. 

Observação:
• A descrição do produto, valores, 
condições de pagamento e validade do 
material didático, físico e virtual (Positivo 
On, Sistema Positivo de Ensino e Editora 
FTD) estarão disponíveis na loja online 
https://livrariaepapelaria.redesalvatoriana.
org.br/



Observação:
• A descrição do produto, valores, 
condições de pagamento e validade do 
material didático, físico e virtual (Positivo 
On, Sistema Positivo de Ensino e Editora 
FTD) estarão disponíveis na loja online 
https://livrariaepapelaria.redesalvatoriana.
org.br/

3º SÉRIE

Sistema de Ensino Positivo: 
Prepara Positivo - Volume único de 
Nivelamento (Conteúdos de Língua 
Portuguesa, Matemática, Física e Química)
MOD 1 a 8 (Língua Portuguesa, 
Matemática, Física, Química, Biologia, 
História e Geografi a) 
2 Livros de idioma (Inglês) semestral.                                                                                                                                       

2 Livros de idioma (Espanhol) semestral.
Livros Didáticos + Livro Digital  Positivo On.

Leitura Programada: 
Obras do Vestibular UFSC (Lista que será 
Publicada em Abril de 2023)

Demais Disciplinas: 
01 caderno grande 14 matérias; 
Os materiais de Arte serão solicitados no 
decorrer do  ano, conforme a necessidade.



CONTRATURNO

CONTRATURNO INFANTIL 
NÍVEL 1 AO NÍVEL 4

Materiais de uso individual:

01 tinta guache 15ml com 12 cores sortidas 
com identifi cação; 
02 fotos da criança (3x4); 
01 camiseta usada para uso no momento 
da pintura. 

Materiais de higiene pessoal 
(diariamente na mochila): 

01 estojo contendo: escova dental, creme 
dental, toalhinha higiênica, escova de 
cabelo; 
01 muda extra de uniforme para troca 
quando necessário; 
Amarradores de cabelo para as meninas; 
Fraldas e lenços umedecidos para as 
crianças que estão em processo de 
desfralde; 
Sacolinha para colocar a roupa suja. Fazer 
a reposição sempre que necessário. 

Observações: 
• Todo material deve ser etiquetado com o 
nome da turma e do estudante.

Importante: No decorrer do ano letivo 
serão solicitados outros materiais para 
atividades pedagógicas.



Materiais de uso individual: 

01 tinta guache 15ml com 12 cores sortidas 
com identifi cação; 
02 fotos da criança (3x4); 
01 camiseta usada para uso no momento 
da pintura. 

Materiais de higiene pessoal 
(diariamente na mochila): 

01 estojo contendo: escova dental, creme 
dental, toalhinha higiênica, escova de 
cabelo; 
01 muda extra de uniforme para troca 
quando necessário; 
Amarradores de cabelo para as meninas; 
Sacolinha para guardar a roupa suja. 

Observações: 
• Todo material deve ser etiquetado com o 
nome da turma e do estudante.

Importante: No decorrer do ano letivo 
serão solicitados outros materiais para 
atividades pedagógicas.

CONTRATURNO - NÍVEL 5 AO 5º ANO




