LISTA DE MATERIAL 2019 – 1° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
RELAÇÃO DE LIVROS:
LÍNGUA PORTUGUESA:
Vamos Trabalhar – Linguagem 1, Editora do Brasil (Autoras: Eliana Almeida e
Aninha Abreu).
 MATEMÁTICA:
Matemática 1, Editora Moderna (Autores: Ênio Silveira e Claudia Marques)
CIÊNCIAS:
Brincando com Ciências 1, Editora do Brasil, contempla a BNCC(Autora:
Joanitade Souza)
HISTÓRIA e GEOGRAFIA:
Brincando com História e Geografia 1, Editora do Brasil, contempla a
BNCC(Autora: Joanita de Souza)
INGLÊS:
New English Adventure - Level 1, Editora Pearson (Autores: Vivi Lambert e José
Luis Morales)
EDUCAÇÃO RELIGIOSA:
Crescer com Alegria e Fé - Vol. 01, Editora FTD (Autores: Ednilce Duran e Glair
Arruda)

 Material Escolar:
• 01 Colete Padronizado para prática de esportes;
• 01 bloco de papel colorado plus, formato A4 com 120g/m²;
• 01 Material Dourado individual, com 62 peças, em caixa de madeira;
• 01 ábaco pedagógico;
• 01 pasta de elástico tamanho ofício;
• 02 cadernos pedagógicos capa dura com 40 folhas;
• 01 caixa degizão de cera;
• 01 tubo pequeno de cola branca (40g);
• 01 tubo de cola em bastão;
• 01 estojo de canetas hidrocor 12 cores;

• 01 bloco de papel 120g/m², para desenho;
• 01 bloco Meu 1º Caderno Colorido;
• 01 bloco de papel A4 decorado “Desenvolvimento e diversão”;
• 01 Resma de papel tamanho A4;
• 01 tesoura escolar sem ponta;
• 01 caixa de lápis de cor com 24 cores;
• 01 borracha;
• 01 apontador com lixeira;
• 01 régua de 20 cm;
• 06 lápis pretos apontados e renovados (não aconselhamos lapiseira);
• 01 caixa de pintura a dedo com 06 cores;
• 02 unidades de massa de modelar SOFT/150g cada (material atóxico);
• 01 caixa de cola colorida;
• 02 lixas finas pretas;
• 02 lixas grossas marrons;
• 01 pincel largo nº 14;
• 01 pincel n° 22;
• 01 Camisa Padronizada;
• 01 estojo;
• 01 merendeira com toalha de mão renovada diariamente;
• 01 mochila;
• Agenda escolar padronizada “Rede Beneditina”; (deverá conter etiqueta na capa
com o nome e a turma, e também preencher os dados pessoais).
* Em caso de necessidade, as professoras solicitarão ao longo do ano, o
material complementar para realização das atividades propostas.
Observações Importantes:
- Os materiais devem ser etiquetados na frente, com o nome completo do aluno;
- Os livros, depois de serem etiquetados, devem ser encapados com plástico
transparente ou contact transparente;
- O aluno deverá trazer a agenda escolar diariamente, para que sejam feitas
anotações e comunicações em geral (Preencher a primeira folha da agenda com os
Dados Pessoais do(a) aluno(a);
- Os uniformes deverão estar identificados com nome completo.
Entrega dos Materiais Escolares
Turno Matutino
Hora: 9h
Local: Sala de aula do(a) aluno(a)
Data: 04/02/2019
Turno Vespertino
Hora: 15h30min
Local: Sala de aula do(a) aluno(a)
Data: 04/02/2019

LISTA DE MATERIAL - 2019

2º Ano do Ensino Fundamental

RELAÇÃO DE LIVROS:
LÍNGUA PORTUGUESA:
Buriti PLUS – Português 2, Editora Moderna, De acordo com a BNCC (Autores:
Obra Coletiva)
GRAMÁTICA:
Descobrindo a Gramática 2, Editora FTD (Autores: GilioGiacomozzi, Gildete
Valério e Geonice)
MATEMÁTICA:
Matemática 2, Editora Moderna (Autores: Ênio Silveira e Cláudio Marques)
CIÊNCIAS:
Brincando com Ciências 2, Editora do Brasil, contempla a BNCC (Autora: Joanita
Souza)
HISTÓRIA e GEOGRAFIA:
Brincando com História e Geografia 2, Editora do Brasil, contempla a BNCC
(Autora: Joanita Souza)
INGLÊS:
New English Adventure - Level 2, Editora Pearson (Autores: Viv Lambert e José
Luis Morales)
EDUCAÇÃO RELIGIOSA:
Crescer com Alegria e Fé 2, Editora FTD (Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda)

 Material Escolar:
•01 Colete Padronizado para prática de esportes;
• 05 cadernos pedagógicos capa dura com 40 folhas (Líng. Port., Mat., Hist., Geo. e
Ciên.);
•01 bloco padronizado para ortografia;
•01 bloco de papel 120g/m², para desenho;
•01 Resma de papel tamanho A4;
•01 Pasta de plástico com elástico tamanho ofício;
•01 frasco de cola 40g (renovando quando necessário);
•01 estojo;
•01 caneta azul;
•06 lápis pretos (sempre apontados e renovados);
•01 apontador com lixeira;
•01 borracha;
•01 marca texto amarelo (renová-lo quando necessário);
• 01 caixa de lápis de cor com 24 cores;
• 01 caixa de CryonPlasticcom 12 cores;
•01 estojo de canetas hidrocor com 24 cores;
•01 régua de 30cm;
• 01 tesoura escolar sem ponta;
• 01 bloco papel colorado plus, formato A4 120g/m²;
• 01 Camisa Padronizada;
•02 toalhas de mão para as aulas de Educação Física e lanche;
• Agenda escolar padronizada “Rede Beneditina”, (deverá conter etiqueta na capa
com o nome e a turma, e também preencher os dados pessoais).
* Em caso de necessidade, as professoras solicitarão ao longo do ano, o
material complementar para realização das atividades propostas.
Observações Importantes:
- Os materiais devem ser etiquetados na frente, com o nome completo do aluno;
- Os livros, depois de serem etiquetados, devem ser encapados com plástico
transparente ou contact transparente;
- O aluno deverá trazer a agenda escolar diariamente, para que sejam feitas
anotações e comunicações em geral (Preencher a primeira folha da agenda com
os Dados Pessoais do(a) aluno(a);
- Os uniformes deverão estar identificados com nome completo.

LISTA DE MATERIAL - 2019
3º Ano do Ensino Fundamental
RELAÇÃO DE LIVROS:
LÍNGUA PORTUGUESA:
Buriti PLUS – Português 3, Editora Moderna, de acordo com a BNCC (Autores:
Obra coletiva)
GRAMÁTICA:
Descobrindo a Gramática 3, Editora FTD (GilioGiacomozzi, Gildete Valério e
Geonice)
MATEMÁTICA:
Matemática 3, Editora Moderna (Autores: Ênio Silveira e Cláudio Marques)
CIÊNCIAS:
Brincando com Ciências 3, Editora do Brasil, contempla a BNCC(Autora: Joanita
Souza)
HISTÓRIA e GEOGRAFIA:
Brincando com História e Geografia 3, Editora do Brasil, contempla a BNCC
(Autora: Joanita Souza)
ARTE:
Arte e Habilidade 3° ano, Editora IBEP/FTD, (Autores: AngelaAnita Cantele e Bruna
Renata Cantele)
INGLÊS:
New English Adventure - Level 3, Editora Pearson (Autores: Viv Lambert e José
Luis Morales)
EDUCAÇÃO RELIGIOSA:
Crescer com Alegria e Fé 3, Editora FTD (Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda)

 Material Escolar:
•03 cadernos pedagógicos capa dura com 40 folhas (História/Geografia/Ciências);
• 02 cadernos verticais universitários (capa dura) brochura com 96 folhas para Língua
Portuguesa / Matemática;
• 01 bloco padronizado para Ditado “Instituto Pio XI”;
• 01 bloco de papel 120g/m², para desenho;
• 01 bloco papel colorado plus, formato A4120g/m²;
• 01 pasta de plástico com elástico;
• 01 frasco de cola 40g;
• 01 cola bastão;
• 01 estojo;
• 02 canetas azuis;
• 05 lápis pretos (sempre apontados e renovados);
• 01 apontador com lixeira;
• 01 borracha;
• 01 Resma de papel tamanho A4;
• 01 caixa de lápis de cor com 24 cores;
• 01 estojo de canetas hidrocor com 12 cores;
• 01 régua de 30cm;
• 01 tesoura escolar sem ponta;
• 01 marcador de texto (amarelo);
• 01 pasta catálogo com 20 sacos(Redação);
• 01 Camisa Padronizada;
• 01 Colete Padronizado para prática de esportes.
• 01 toalha de mão para as aulas de Educação Física;
• Agenda escolar padronizada “Rede Beneditina”; (deverá conter etiqueta na capa
com o nome e a turma, e também preencher os dados pessoais).
*Em caso de necessidade, as professoras solicitarão ao longo do ano, o material
complementar para realização das atividades propostas.
Observações Importantes:
- Os materiais devem ser etiquetados na frente, com o nome completo do aluno;
- Os livros, depois de serem etiquetados, devem ser encapados com plástico
transparente ou contact transparente;
- O aluno deverá trazer a agenda escolar diariamente, para que sejam feitas
anotações e comunicações em geral (Preencher a primeira folha da agenda com os
Dados Pessoais do(a) aluno(a);
- Os uniformes deverão estar identificados com nome completo.

LISTA DE MATERIAL – 2019
4º Ano do Ensino Fundamental
RELAÇÃO DE LIVROS:
LÍNGUA PORTUGUESA:
Buriti PLUS– Português 4, Editora Moderna, de acordo com a BNCC (Autores:
Obra coletiva)
GRAMÁTICA:
Descobrindo a Gramática 4, Editora FTD (GilioGiacomozzi, Gildete Valério e
Geonice)
MATEMÁTICA:
Matemática 4, Editora Moderna (Autores: Ênio Silveira e Cláudio Marques)
CIÊNCIAS:
Brincando com Ciências 4, Editora do Brasil, contempla a BNCC(Autora: Joanita
Souza)
HISTÓRIA e GEOGRAFIA:
Brincando com História e Geografia 4, Editora do Brasil, contempla a
BNCC(Autora: Joanita Souza)
ARTE:
Arte e Habilidade 4° ano, Editora IBEP/FTD, (Autores: Angela Anita Cantele e
Bruna Renata Cantele)
INGLÊS:
New English Adventure - Level 4, Editora Pearson (Autores: Viv Lambert e José
Luis Morales)
EDUCAÇÃO RELIGIOSA:
Crescer com Alegria e Fé 4, Editora FTD (Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda)
ESPANHOL:
- Nuevo Recreo 2, Editora Santillana (Autora: Roberta Amendola)
- Minidicionário 3 em 1, Editora Scipione (Maria de los Angeles)

 Material Escolar:
• 01 bloco padronizado “Instituto Pio XI” para ortografia;
• 06 cadernos brochura grandes (capa dura) com 48 folhas para (Inglês e Espanhol,
Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, Geografia, História) – (não será aceito
fichário ou caderno espiral);
• 01 bloco de papel 120g/m², para desenho;
• 01 bloco Colorcard;
• 01 Resma de papel tamanho A4;
• 01 pasta classificadora (para Arte);
• 01 frasco de cola 40g;
• 01 estojo;
• 01 pasta de plástico com elástico;
• 03 canetas azuis;
• 02 canetas vermelhas;
• 05 lápis pretos (sempre apontados e renovados);
• 01 caixa de gizão de cera;
• 01 apontador com lixeira;
• 01 borracha;
• 01 caixa de lápis de cor com 24 cores;
• 01 estojo de canetas hidrocor com 12 cores;
• 01 régua de 30cm;
• 01 tesoura escolar sem ponta;
• 01 marcador de texto (amarelo);
• 01 pasta com trilho para a apostila de Redação;
• 01 Camisa Padronizada;
• 01 Colete Padronizado para prática de esportes.
• 01 toalha de mão para as aulas de Educação Física;
• Agenda padronizada “Rede Beneditina”; (deverá conter etiqueta na capa com o
nome e a turma, e também preencher os dados pessoais) – (não será aceita a
utilização de outra agenda).
*Em caso de necessidade, as professoras solicitarão ao longo do ano, o
material complementar para realização das atividades propostas.
Observações Importantes:
- Os materiais devem ser etiquetados na frente, com o nome completo do aluno;
- Os livros, depois de serem etiquetados, devem ser encapados com plástico
transparente ou contact transparente;
- O aluno deverá trazer a agenda escolar diariamente, para que sejam feitas
anotações e comunicações em geral (Preencher a primeira folha da agenda com
os Dados Pessoais do(a) aluno(a);
- Os uniformes deverão estar identificados com nome completo.

LISTA DE MATERIAL - 2019
5º Ano do Ensino Fundamental
RELAÇÃO DE LIVROS:
LÍNGUA PORTUGUESA:
Buriti PLUS – Português 5, Editora Moderna, de acordo com a BNCC(Autores:
Obra coletiva)
GRAMÁTICA:
Descobrindo a Gramática 5, Editora FTD (GilioGiacomozzi, Gildete Valério e
Geonice)
MATEMÁTICA:
Matemática 5, Editora Moderna (Autores: Ênio Silveira e Cláudio Marques)
CIÊNCIAS:
Brincando com Ciências 5, Editora do Brasil, contempla a BNCC(Autora: Joanita
Souza)
HISTÓRIA e GEOGRAFIA:
Brincando com História e Geografia 5, Editora do Brasil, contempla a BNCC
(Autora: Joanita Souza)
ARTE:
Arte e Habilidade 5° ano, Editora IBEP/FTD, (Autores: Angela Anita Cantele e
Bruna Renata Cantele)
INGLÊS:
New English Adventure - Level 5, Editora Pearson (Autores: José Luis Morales e
Sarah Baal)
EDUCAÇÃO RELIGIOSA:
Crescer com Alegria e Fé 5, Editora FTD (Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda)
ESPANHOL:
Nuevo Recreo 3, Editora Santillana (Autora: Roberta Amendola)

 Material Escolar:
• 01 bloco de ortografia padronizado “Instituto Pio XI”;
• 05 cadernos grandes verticais (preferencialmente brochura), capa dura com 48
folhas para (História, Geografia, Ciências, Ed. Religiosa, Espanhol/Inglês) – (não
será aceito fichário);
• 02 cadernos grandes verticais (preferencialmente brochura), capa dura com 96
folhas para (Língua Portuguesa e Matemática) - (não será aceito fichário);
•01 blocoColorcard;
• 01 bloco de papel 120g/m², para desenho;
• 01 Resma de papel tamanho A4;
• 01 pasta classificadora para Artes;
• 01 pasta plástica com elástico;
• 01 frasco de cola 40g;
• 01 estojo;
• 02 canetas azuis;
• 02 canetas vermelhas;
• 05 lápis pretos (sempre apontados e renovados);
• 01 apontador com lixeira;
• 01 borracha;
• 01 caixa de lápis de cor com 24 cores;
• 01 caixa de gizão de cera;
• 01 estojo de canetas hidrocor com 24 cores;
• 01 régua de 30cm;
•01 tesoura escolar sem ponta;
•01 marcador de texto (amarelo);
• 01 pasta com trilho para apostila de Redação;
• 01 Camisa Padronizada;
• 01 Colete Padronizado para prática de esportes;
• 01 toalha de mão para as aulas de Educação Física.
• Agenda padronizada “Rede Beneditina”; (deverá conter etiqueta na capa com o
nome e a turma, e também preencher os dados pessoais) - (não será aceita a
utilização de outra agenda).
* Em caso de necessidade, as professoras solicitarão ao longo do ano, o
material complementar para realização das atividades propostas.
Observações Importantes:
- Os materiais devem ser etiquetados na frente, com o nome completo do aluno;
- Os livros, depois de serem etiquetados, devem ser encapados com plástico
transparente ou contact transparente;
- O aluno deverá trazer a agenda escolar diariamente, para que sejam feitas
anotações e comunicações em geral (Preencher a primeira folha da agenda com
os Dados Pessoais do(a) aluno(a);
- Os uniformes deverão estar identificados com nome completo.

