


1º ANO

Apostilas do Sistema de Ensino Positivo: 4 volumes 
1 caderno grande capa dura (sem espiral) com 96 folhas na cor AZUL
03 cadernos pequenos capa dura 48 folhas - AZUL 
1 agenda
1 caixa de massinha com 12 cores
1 tesoura sem ponta
3 lápis pretos de escrever (repor durante o ano quando solicitado)
2 borrachas (repor durante o ano quando solicitado)
1 apontador com depósito
1 caixa de lápis de cor grande com 12 cores
2 tubos de cola branca (repor durante o ano quando solicitado)
1 tubo  de cola bastão (repor durante o ano quando solicitado)
1 estojo (penal) de preferência com zíper
1 pasta plástica com elástico (de preferência na cor AZUL)
1 camiseta grande e usada para pintura (na mochila)
2 revistas (para recorte)
1 caixa de massinha com 12 cores
1 bisnaga de cola colorida ou cola glitter
1 potinho de glitter
1 caixa de tinta guache pequena 12 cores
1 livro de literatura infantil (escrito em letra CAIXA ALTA)
1 cartolina
1  bloco colorido de papel cartão 
1 tela para pintura 30x30
01 caixa de giz de cera - 12 cores (utilizar um estojo)
01 garrafi nha para água (squeeze)
01 pasta de elástico fi na - AZUL
01 pasta de grampo fi na -AZUL
• Poderão ser solicitados outros materiais no decorrer do ano letivo.

IMPORTANTE:
* Todos os materiais devem ser identifi cados com o nome completo do (da) estudante, inclusive 
todos os lápis de cor e de escrever, e fazer o mesmo para os que serão repostos posteriormente, 
na medida em que forem solicitados.
* Todos os cadernos deverão ser lisos da cor AZUL. 

ATENÇÃO:  
Os materiais deverão vir na mochila do estudante no primeiro dia de aula, em fevereiro de 2023. 
Observação: para os estudantes pagantes, as apostilas deverão ser adquiridas na loja virtual 
(as devidas orientações sobre esse processo serão informadas aos pais/responsáveis e estarão 
disponíveis em nosso site na seção matrículas)



2º ANO

Apostilas do Sistema de Ensino Positivo: 4 volumes 
3 cadernos grandes capa dura (sem espiral) com 96 folhas na cor vermelho
1 caderno de desenho grande sem margem
1 caderno pequeno capa dura (sem espiral) para inglês, com 48 folhas na cor Vermelho
1 caderno pequeno capa dura (sem espiral) para educação física, com 48 folhas na cor Vermelho
1 caderno de caligrafi a
1 agenda
1 tesoura sem ponta 
2 lápis pretos de escrever (repor durante o ano quando solicitado)
2 borrachas (repor durante o ano quando solicitado)
1 apontador com depósito
1 caixa de lápis de cor com 12 cores
1 conjunto de canetas hidrocor com 12 cores
1 tubo grande de cola branca (repor durante o ano quando solicitado)
1 tubo grande de cola em bastão (repor durante o ano quando solicitado)
1 estojo (penal) de preferência com zíper
1 caixa de tinta guache 6 cores
1 pasta plástica com elástico (de preferência na cor vermelho)
1 caixa de massa para modelar com 12 cores
1 camiseta grande e usada para pintura (na mochila)
1 régua
1 jogo de 111 peças de material dourado individual
1 revista
1 cartolina

Leitura Programada:
Literatura: Título: Quem vai salvar a vida?
Autora: Ruth Rocha
Editora: Salamandra

IMPORTANTE:
* Todos os materiais devem ser identifi cados com o nome completo do (da) estudante inclusive 
todos os lápis de cor e de escrever, e fazer o mesmo para os que serão repostos posteriormente, 
na medida em que forem solicitados.
*Todos os cadernos deverão ser lisos da cor VERMELHO

ATENÇÃO:
Os materiais deverão vir na mochila no primeiro dia de aula  em  fevereiro de 2023.
Observação: para os estudantes pagantes, as apostilas deverão ser adquiridas na loja virtual 
(as devidas orientações sobre esse processo serão informadas aos pais/responsáveis e estarão 
disponíveis em nosso site na seção matrículas)



3º ANO

Apostilas do Sistema de Ensino Positivo: 4 volumes 
(estudantes  com bolsa de estudo de 100% não devem adquirir). 
3 cadernos grande capa dura (sem espiral) com 96 folhas na cor AZUL
1 caderno pequeno capa dura (sem espiral) para inglês, com 48 folhas na cor AZUL
1 estojo (penal) de preferência com zíper
1 tesoura sem ponta com bom corte
1 jogo de canetinha hidrocor
3 lápis pretos de escrever (repor durante o ano quando solicitado)
2 borrachas (repor durante o ano quando solicitado)
1 apontador com depósito
1 caixa de lápis de cor grande com 12 cores
2 canetas marca texto (cores claras) opcional
1 tubo de cola branca
1 tubo de cola em bastão (90g)
1 régua transparente
1 pasta plástica com elástico (fi na) de preferência da cor AZUL.
1 cartolina
1  folha de papel cartão 48×66
1 papel crepom

Leitura programada:
História de Florianópolis para ler e contar
Autor: Mario Pereira
Editora: Cuca Fresca

IMPORTANTE:
*Todos os materiais devem ser identifi cados com o nome completo do (da) aluno (a), inclusive 
todos os lápis de cor e de escrever e fazer o mesmo para os que serão repostos posteriormente, 
na medida em que forem solicitados.
*Todos os cadernos deverão ser lisos da cor AZUL 

ATENÇÃO:
Os materiais deverão vir na mochila no primeiro dia de aula em fevereiro de 2023.



4º ANO

Livros do Sistema de Ensino Positivo: 4 volumes 
2 cadernos grande capa dura (sem espiral) com 96 folhas na cor VERDE
2 cadernos grande capa dura (sem espiral) com 48 folhas na cor VERDE
1 caderno pequeno capa dura (sem espiral) com 48 folhas (inglês) na cor VERDE
1 caderno pequeno capa dura (sem espiral) na cor VERDE (Educação Física)
1 caderno espiral de desenho, grande, 48 folhas
1 agenda
1 pasta plástica com elástico de preferência da cor VERDE 
1 estojo (penal) de preferência com zíper
1 caixa de lápis de cor grande com 12 cores
1 tesoura sem ponta com bom corte
1 jogo de canetinhas  hidrocor.
2 canetas azul e preta
1 caneta marca texto (opcional)
3 lápis pretos de escrever (repor durante o ano quando solicitado)
2 borrachas (repor durante o ano quando solicitado)
1 apontador com depósito
1 régua 30cm transparente
1 tubo grande de cola branca
1 tubo grande de cola em bastão (repor durante o ano quando solicitado)
1 caixa de tinta guache 6 cores
1 Garrafa  para abastecimento de água
1 Revista passa tempo (Picolé)
1 gibi ( correspondente a idade escolar), 
1 cartolina
1  folha de papel cartão 48×66
1 fl auta doce Soprano/ Yamaha/Modelo: Germânico

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

IMPORTANTE:
*Todos os materiais devem ser identifi cados com o nome completo do (da) estudante,  inclusive 
todos os lápis de cor e de escrever e fazer o mesmo para os que serão repostos posteriormente, 
na medida em que forem solicitados.
* Todos os cadernos deverão ser lisos na cor VERDE 

ATENÇÃO:
Os materiais deverão vir na mochila no primeiro dia de aula, em fevereiro de 2023.
Observação: para os estudantes pagantes, as apostilas deverão ser adquiridas na loja virtual 
(as devidas orientações sobre esse processo serão informadas aos pais/responsáveis e estarão 
disponíveis em nosso site na seção matrículas)



5º ANO

Apostilas do  Sistema de Ensino Positivo: 4 volumes 
3 cadernos grandes capa dura (sem espiral) com 48 folhas  na cor AMARELO
2 cadernos pequenos capa dura(sem espiral) com 48 folhas para ensino religioso e inglês na cor 
AMARELO
2 cadernos pequeno capa dura(sem espiral) para educação física e música na cor AMARELO
1 caderno espiral de desenho, grande, 48 folhas
1 agenda
1 pasta plástica com elástico de preferência da cor AMARELO
1 estojo (penal) de preferência com zíper
1 caixa de lápis de cor grande com 12 cores
1 tesoura sem ponta 
1 jogo de canetinhas  hidrocor.
2 canetas, azul e preta
1 corretivo líquido ou em fi ta (opcional)
2 canetas marca texto (opcional)
3 lápis pretos de escrever (repor durante o ano quando solicitado)
2 borrachas (repor durante o ano quando solicitado)
1 apontador com depósito
1 régua 30cm transparente
1 tubo de cola branca
1 tubo de cola em bastão (repor durante o ano quando solicitado)
1 caixa de tinta guache de 6 cores
1 cartolina
1  folha de papel cartão 48×66
1 papel crepom
1 fl auta doce Soprano/ Yamaha/Modelo: Germânico

Leitura programada:
Malala, a menina que queria ir para a escola
Adriana Carranca
Editora: Companhia das Letrinhas

IMPORTANTE:
*Todos os materiais devem ser identifi cados com o nome completo do (da) estudante 
*Todos os cadernos deverão ser lisos da cor AMARELO.

ATENÇÃO: 
Os materiais deverão vir na mochila no primeiro dia de aula, em fevereiro de 2023. 
Observação: para os estudantes pagantes, as apostilas deverão ser adquiridas na loja virtual 
(as devidas orientações sobre esse processo serão informadas aos pais/responsáveis e estarão 
disponíveis em nosso site na seção matrículas)



6º ANO

Apostilas  do Sistema de Ensino Positivo: 4 volumes 
(alunos com bolsa de estudo de 100% não devem adquirir).
 01 caderno universitário capa dura 12 matérias
 01 pasta plástica com elástico 
01 estojo (penal) de preferência com zíper
01 caixa de lápis de cor grande com 12 cores
01 tesoura sem ponta com bom corte
02 canetas, azul e preta
02 canetas marca texto ( opcional)
02 lápis pretos de escrever, repor durante o ano quando solicitado
01 borracha, repor durante o ano quando solicitado
01 apontador com depósito
01 régua 30cm transparente
01 transferidor 180º
01 tubo de cola branca, repor quando necessário
01 tubo de cola em bastão, repor durante o ano quando solicitado
01 caixa de tinta guache com 12 cores
1 caderno de desenho;
1 lápis 6B, poderá ser solicitado reposição caso necessário
1 pincel n 12
2 cartolinas cor preta
1 tela de pintura ( 40x60)
1 compasso
1 transferidor

Literatura (Leitura Programada):
Livro: “Tinha que ser comigo?”, 
Autor: Manuel Filho 
 Editora Panda Books.

Atenção: 
Durante o ano serão solicitados mais dois livros de literatura ( 1 no 2º Trimestre e outro  no 3º )
•  Identifi car os materiais para em caso de extravio, ser facilmente localizado.
Observação:para os estudantes pagantes, as apostilas deverão ser adquiridas na loja virtual 
(as devidas orientações sobre esse processo serão informadas aos pais/responsáveis e estarão 
disponíveis em nosso site na seção matrículas).



7º ANO

Apostila do Sistema de Ensino Positivo: 4 volumes
(estudantes com bolsa de estudo de 100% não devem fazer a compra das apostilas).
 01 caderno universitário capa dura 12 matérias.
 01 pasta plástica com elástico 
01 estojo (penal) de preferência com zíper;
01 caixa de lápis de cor grande com 12 cores;
01 tesoura sem ponta com bom corte;
02 canetas, azul e preta;
02 canetas marca texto; (opcional)
02 lápis pretos de escrever, repor durante o ano quando solicitado;
01 borracha, repor durante o ano, quando solicitado;
01 apontador com depósito;
01 régua 30cm transparente;
01 tubo de cola branca, repor quando necessário;
01 tubo de cola em bastão, repor durante o ano quando solicitado;
01 caixa de tinta guache com 12 cores
1 caderno de desenho;
1 lápis 6B, poderá ser solicitado reposição caso necessário
1 pincel n 12
2 cartolinas cor preta
1 tela de pintura ( 40x60)
1 compasso
1 transferidor

Literatura (Leitura Programada):
Livro: “A bolsa amarela”
Autor: Lygia Bojunga 
Editora Casa Lygia Bojunga.

Atenção: 
Durante o ano serão solicitados mais dois livros de literatura ( 1 no 2º Trimestre e outro  no 3º )
•O material de uso diário fi cará na mochila e os demais trazer somente quando solicitado pelos 
professores.
•  Identifi car os materiais para em caso de extravio, ser facilmente localizado.
Observação: para os estudantes  pagantes, as apostilas deverão ser adquiridas na loja virtual 
(as devidas orientações sobre esse processo serão informadas aos pais/responsáveis e estarão 
disponíveis em nosso site na seção matrículas).



8º ANO

Apostila do Sistema de Ensino Positivo: 4 volumes
 01 caderno universitário capa dura 12 matérias.
 01 pasta plástica com elástico 
01 estojo (penal) de preferência com zíper;
01 caixa de lápis de cor grande com 12 cores;
01 tesoura sem ponta com bom corte;
02 canetas, azul e preta;
02 canetas marca texto; (opcional)
02 lápis pretos de escrever, repor durante o ano quando solicitado;
01 borracha, repor durante o ano quando solicitado;
01 apontador com depósito;
01 régua 30cm transparente;
01 tubo de cola branca, repor quando necessário;
01 tubo de cola em bastão, repor durante o ano quando solicitado;
01 caixa de tinta guache com 12 cores
1 caderno de desenho;
1 lápis 6B, poderá ser solicitado reposição caso necessário
1 pincel n 12
2 cartolinas cor preta
1 tela de pintura ( 40x60)
1 compasso
1 transferidor

Literatura (Leitura Programada):
Livro:”O menino do dedo verde”,
Autor:  Maurice Druon 
Editora: José Olympio.

Atenção: 
Durante o ano serão solicitados mais dois livros de literatura ( 1 no 2º Trimestre e outro  no 3º )
•O material de uso diário fi cará na mochila e os demais trazer somente quando solicitado pelos 
professores.
•  Identifi car os materiais para em caso de extravio, ser facilmente localizado.

Importante: 
Durante o ano poderá haver novas solicitações, conforme a necessidade de cada disciplina. 
Observação: para os alunos pagantes, as apostilas deverão ser adquiridas na loja virtual (as 
devidas orientações sobre esse processo serão informadas aos pais/responsáveis e estarão 
disponíveis em nosso site na seção matrículas).




