Colégio “Marquês de Monte Alegre”.
Circular: 396 / 2018.

Lista de Materiais – 2º ano do Ensino Fundamental I – 2019.
ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES:
1. Todos os cadernos deverão ser encapados com plástico vermelho e etiquetado com o
nome completo do aluno, ano e período.
2. Não encaminhar nenhum material escolar na primeira semana de aula. Durante a semana
as professoras solicitarão o encaminhamento gradativo dos mesmos.
3. Nos primeiros dois dias, trazer apenas um caderno usado, para anotações, lápis e
borracha.
4. Não será permitido o uso de canetas.
5. Os cadernos OBRIGATORIAMENTE devem possuir margens verticais à esquerda.
6. Mesmo o caderno sendo da cor da série, o mesmo DEVERÁ ser encapado com contact
ou plástico transparente.
7. NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CADERNOS COM FOLHAS
DECORADAS, COLORIDAS E PRINCIPALMENTE SEM MARGEM.

Atenção:
1- Em 2019, o Colégio NÃO fará a venda de livros.
2- Será emitido um boleto com vencimento em março de 2019, para pagamento do
material, de uso individual, de Ed. Artística e da agenda personalizada do colégio, sendo
este uma taxa única e anual.

Colégio “Marquês de Monte Alegre”.
Lista de Materiais – 2º ano (Ensino Fundamental I) / 2019
1. Livros:
DISCIPLINA

MATERIAL
• Projeto Lumirá – 2ª Edição - Língua Portuguesa – 2º Ano +
MATERIAL COMPLEMENTAR

PORTUGUÊS

Editora Ática

ver capa

• Projeto Lumirá – 2ª Edição – Matemática – 2º Ano + MATERIAL
COMPLEMENTAR
Editora Ática

MATEMÁTICA
ver capa

CIÊNCIAS
ver capa

• Projeto Lumirá – 2ª Edição – Ciências – 2º Ano + MATERIAL
COMPLEMENTAR
Editora Ática

GEOGRAFIA

• Projeto Lumirá – 2ª Edição – Geografia – 2º Ano + MATERIAL
COMPLEMENTAR
Editora Ática

ver capa

HISTÓRIA

ver capa

INGLÊS
ver capa

LIVROS
PARADIDÁTICOS

•

Projeto Lumirá – 2ª Edição – História – 2º Ano + MATERIAL
COMPLEMENTAR
Editora Ática

• Hello Kids 2 - (2018)
Autoras: Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de Faria
Editora: Ática
1º TRIMESTRE: (os alunos deverão estar com o livro a partir de 11 de
fevereiro de 2019)
Título: O louco do meu bairro
Coleção: Boi Voador
Autor: Anna Flora
Editora: Ática
2º TRIMESTRE: (os alunos deverão estar com o livro a partir de 02 de maio
de 2019)
Título: O Saci e a Reciclagem do lixo
Autor: Samuel Murgel Branco
Editora: Editora Moderna
3º TRIMESTRE: os alunos deverão estar com o livro a partir de 02 de
setembro de 2019)
Título: O Cabelo de Lelê
Autor: Valéria Belém
Editora: Grupo IBEP

Colégio “Marquês de Monte Alegre”.
2. MATERIAIS
QUANTIDADES

02
03
01
01

01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01

MATERIAL
CADERNOS
Cadernos (universitários) de brochura e capa dura com 96 fls, com margem.
Cadernos (universitários) de brochura e capa dura com 48 fls, com margem.
Caderno de caligrafia horizontal 60 fls (capa dura), com margem.
PASTAS
Pasta de plástico vermelha com elástico (não pode ser de papelão) etiquetado
como: Atividades de Inglês
Pasta trilho de plástico, na cor vermelha, com 03 sacos plásticos escolares com
furos, etiquetados em: 1º Trimestre, 2º Trimestre, 3º Trimestre (não pode ser de
papelão).
Pasta trilho de plástico, na cor preta com 50 plásticos escolares com furos (não
pode ser de papelão).
MATERIAL DE USO PESSOAL - REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA.
Estojo
Lápis ou lapiseira 0,7 mm com estojos de grafites (com nome)
Borrachas brancas (de boa qualidade)
Caixa de lápis de cor (com nome em todos os lápis)
Régua pequena de 15cm
Apontador com depósito (com nome)
Tesoura sem ponta com nome
Tubo grande de cola tipo bastão de boa qualidade (com nome)
Rolo de fita crepe

OBS: Os materiais de uso pessoal deverão ser repostos de acordo com a sua necessidade.
3. EDUCAÇÃO ARTÍSTICA:
Conforme comunicado em contrato de prestação de serviços, será cobrada no mês de março uma taxa
única para compra e fornecimento dos materiais necessários para a disciplina de Artes.
4. SUGESTÕES:
1- Para que os cadernos de seu filho fiquem sempre com aparência de novos, utilize para
encapá–los, um plástico adesivo chamado “contact”.
2- Ao etiquetar os cadernos de seu filho com nome, ano e período escreva também a disciplina em que o
mesmo será utilizado de acordo com o quadro abaixo:
 Cadernos universitários de 96 folhas – Português
Matemática
 Cadernos universitários de 48 folhas – Ciências
Geografia
História
OBS: TODO MATERIAL DO 2º ANO DEVERÁ SER ENCAPADO NA COR VERMELHA.

Colégio “Marquês de Monte Alegre”.
Circular: 396 / 2018.

Lista de Materiais – 3º ano do Ensino Fundamental I – 2019.
ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES:
1. Todos os cadernos deverão ser encapados com plástico azul e etiquetado com o nome
completo do aluno, ano e período.
2. Não encaminhar nenhum material escolar na primeira semana de aula. Durante a semana
as professoras solicitarão o encaminhamento gradativo dos mesmos.
3. Nos primeiros dois dias, trazer apenas um caderno usado, para anotações, lápis e
borracha.
4. Não será permitido o uso de canetas.
5. Os cadernos OBRIGATORIAMENTE devem possuir margens verticais à esquerda.
6. Mesmo o caderno sendo da cor da série, o mesmo DEVERÁ ser encapado com contact
ou plástico transparente.
7. NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CADERNOS COM FOLHAS
DECORADAS, COLORIDAS E PRINCIPALMENTE SEM MARGEM.
Atenção:

1- Em 2019, o Colégio NÃO fará a venda de livros.
2- Será emitido um boleto com vencimento em março de 2019, para pagamento do
material, de uso individual, de Ed. Artística e da agenda personalizada do colégio, sendo
este uma taxa única e anual.

Colégio “Marquês de Monte Alegre”.
Lista de Materiais – 3º ano (Ensino Fundamental I) / 2019.
1. Livros:
DISCIPLINA

PORTUGUÊS
ver capa

MATEMÁTICA
ver capa

MATERIAL
• Projeto Lumirá - 2ª Edição – Língua Portuguesa – 3º Ano +
MATERIAL COMPLEMENTAR
Editora Ática
• Dicionário Escolar da Língua Portuguesa com a nova ortografia.
• Projeto Lumirá - 2ª Edição – Matemática – 3º Ano + MATERIAL
COMPLEMENTAR
Editora Ática

CIÊNCIAS
ver capa

• Projeto Lumirá - 2ª Edição – Ciências – 3º Ano + MATERIAL
COMPLEMENTAR
Editora Ática

GEOGRAFIA

• Projeto Lumirá - 2ª Edição – Geografia – 3º Ano + MATERIAL
COMPLEMENTAR
Editora Ática

ver capa

HISTÓRIA

ver capa

INGLÊS
ver capa

• Projeto Lumirá - 2ª Edição – História – 3º Ano + MATERIAL
COMPLEMENTAR
Editora Ática
• Hello Kids - (2018)
Autoras: Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de Faria
Editora: Ática
1º TRIMESTRE: (os alunos deverão estar com o livro a partir de 11 de
fevereiro de 2019)
Título: Felpo Filva
Autora: Eva Furnari
Editora: Moderna

LIVROS
PARADIDÁTICOS 2º TRIMESTRE: (os alunos deverão estar com o livro a partir de 02 de maio
de 2019)

Título: Reciclagem – A aventura de uma garrafa
Autores: Mick Manning e Brita Granström
Editora: Ática
3º TRIMESTRE: (os alunos deverão estar com o livro a partir de 02 de
setembro de 2019)
Título: O que há de África em nós (Português)
Autora: Wlamyra Albuquerque
Editora: Moderna

Colégio “Marquês de Monte Alegre”.
2. MATERIAIS
QUANTIDADES

02
03
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

MATERIAL
CADERNOS
Cadernos (universitários) de brochura e capa dura com 96 fls, com margem.
Cadernos (universitários) de brochura e capa dura com 48 fls, com margem.
Caderno de caligrafia horizontal 60 fls (capa dura), com margem.
PASTAS
Pasta de plástico azul com elástico (não pode ser de papelão) etiquetado como:
Atividades de Inglês
Pasta trilho de plástico, na cor azul, com 03 sacos plásticos escolares com furos,
etiquetados em: 1º Trimestre, 2º Trimestre, 3º Trimestre (não pode ser de
papelão).
Pasta trilho de plástico, na cor preta com 50 plásticos escolares com furos (não
pode ser de papelão).
MATERIAL DE USO PESSOAL - REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA.
Estojo
Lápis ou lapiseira 0,7 mm com estojos de grafites (com nome)
Borrachas brancas (de boa qualidade)
Caixa de lápis de cor (com nome em todos os lápis)
Régua pequena de 15cm
Apontador com depósito (com nome)
Tesoura sem ponta com nome
Tubo grande de cola tipo bastão de boa qualidade (com nome)

3. EDUCAÇÃO ARTÍSTICA:
Conforme comunicado em contrato de prestação de serviços, será cobrada no mês de março uma taxa
única para compra e fornecimento dos materiais necessários para a disciplina de Artes.
4. SUGESTÕES:
1- Para que os cadernos de seu filho fiquem sempre com aparência de novos, utilize para
encapá–los, um plástico adesivo chamado “contact”.
2- Ao etiquetar os cadernos de seu filho com nome, ano e período escreva também a disciplina em que o
mesmo será utilizado de acordo com o quadro abaixo:
 Cadernos universitários de 96 folhas – Português
Matemática
 Cadernos universitários de 48 folhas – Ciências
Geografia
História
OBS: TODO MATERIAL DO 3º ANO DEVERÁ SER ENCAPADO NA COR AZUL.

Colégio “Marquês de Monte Alegre”.
Circular: 396 / 2018.

Lista de Materiais – 4º ano do Ensino Fundamental I – 2019.
ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES:
1. Todos os cadernos deverão ser encapados com plástico amarelo e etiquetado com o
nome completo do aluno, ano e período.
2. Não encaminhar nenhum material escolar no primeiro dia de aula. Durante a semana as
professoras solicitarão o encaminhamento gradativo dos mesmos.
3. Nos primeiros dois dias, trazer apenas um caderno usado, para anotações, lápis e
borracha.
4. Os cadernos OBRIGATORIAMENTE devem possuir margens verticais à esquerda.
5. Mesmo o caderno sendo da cor da série, o mesmo DEVERÁ ser encapado com contact
ou plástico transparente.
6. NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CADERNOS COM FOLHAS
DECORADAS, COLORIDAS E PRINCIPALMENTE SEM MARGEM.

Atenção:

1- Em 2019, o Colégio NÃO fará a venda de livros.
2- Será emitido um boleto com vencimento em março de 2019, para pagamento do
material, de uso individual, de Ed. Artística e da agenda personalizada do colégio, sendo
este uma taxa única e anual.

Colégio “Marquês de Monte Alegre”.
Lista de Materiais – 4º ano (Ensino Fundamental I) / 2019.
1. Livros:
DISCIPLINA

PORTUGUÊS
ver capa

MATERIAL
• Projeto Lumirá - 2ª Edição – Língua Portuguesa – 4º Ano +
MATERIAL COMPLEMENTAR
Editora Ática
• Dicionário Escolar da Língua Portuguesa com a nova ortografia.

MATEMÁTICA
ver capa

• Projeto Lumirá - 2ª Edição – Matemática – 4º Ano + MATERIAL
COMPLEMENTAR
Editora Ática

CIÊNCIAS
ver capa

• Projeto Lumirá - 2ª Edição – Ciências – 4º Ano + MATERIAL
COMPLEMENTAR
Editora Ática

GEOGRAFIA

• Projeto Lumirá - 2ª Edição – Geografia – 4º Ano + MATERIAL
COMPLEMENTAR
Editora Ática

ver capa

HISTÓRIA

ver capa

INGLÊS
ver capa

LIVROS
PARADIDÁTICOS

• Projeto Lumirá - 2ª Edição – História – 4º Ano + MATERIAL
COMPLEMENTAR
Editora Ática
• Hello Kids 4 - (2018)
Autoras: Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de Faria
Editora: Ática
1º TRIMESTRE:(os alunos deverão estar com o livro a partir de 11/02/2019)
Título: Quem ama partilha
Autora: Fernando Carrasco
Editora: FTD
2º TRIMESTRE: (os alunos deverão estar com o livro a partir de 02/05/2019)
Título: Amigos da Amazônia
Autor: Fernando Carrasco
Editora: FTD
3º TRIMESTRE: (os alunos deverão estar com o livro a partir de 02/09/2019)
Título: Em Angola tem? No Brasil também!
Autor: Rogério Andrade Barbosa
Editora: FTD

PROJETO DE
INTEGRAÇÃO DE
TECNOLOGIA

➢ 1 PEN DRIVE (no mínimo 4GB)

Colégio “Marquês de Monte Alegre”.
2. MATERIAIS

QUANTIDADES
02
03
01
01

01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

MATERIAL
CADERNOS
Cadernos (universitários) de brochura, capa dura (96 fls) com margem
Cadernos (universitários) de brochura, capa dura (48 fls) com margem
Caderno (pequeno) de brochura, capa dura (48 fls) com margem
Caderno de caligrafia horizontal 40 fls (capa dura) com margem
PASTAS
Pasta trilho de plástico, na cor amarela, com 03 sacos plásticos escolares
com furos, etiquetados em: 1º Trimestre, 2º Trimestre, 3º Trimestre (não
pode ser de papelão).
Pastas de plástico amarela com elástico (não pode ser de papelão)
etiquetado como: Atividades de Inglês / Atividades Complementares
Pasta preta com 30 plásticos – Produção de texto
MATERIAIS DE USO PESSOAL – REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA.
Estojo
Lápis nº 02 (HB) ou lapiseira (com estojos de grafites com nome)
Canetas azuis
Canetas verdes
Borrachas (de boa qualidade)
Caixa de lápis de cor
Caneta Marca Texto
Régua de 15 ou 20 cm (que caiba no estojo)
Apontador com depósito (com nome)
Tesoura (com nome)
Corretivo (fita corretiva)
Tubo de cola tipo bastão de boa qualidade (com nome)

OBS: Os materiais de uso pessoal deverão ser repostos de acordo com a sua necessidade.
3. EDUCAÇÃO ARTÍSTICA:
Conforme comunicado em contrato de prestação de serviços, será cobrada no mês de março uma taxa
única para compra e fornecimento dos materiais necessários para a disciplina de Artes.
4. EDUCAÇÃO MUSICAL:
- 01 Flauta Doce Germânica (com a letra “G” atrás).
5. SUGESTÕES:
1- Para que os cadernos de seu filho fiquem sempre com aparência de novos, utilize para
encapá–los, um plástico adesivo chamado “contact”.
2- Ao etiquetar os cadernos de seu filho com nome, ano e período escreva também a disciplina em
que o mesmo será utilizado de acordo com o quadro abaixo:
Cadernos universitários de 96 folhas – Português / Matemática
Cadernos universitários de 48 folhas – Ciências / História / Geografia
Caderno pequeno de 48 folhas – Cálculo
OBS: TODO MATERIAL DO 4º ANO DEVERÁ SER ENCAPADO NA COR AMARELA.

Colégio “Marquês de Monte Alegre”.
Circular: 396 / 2018.

Lista de Materiais – 5º ano do Ensino Fundamental I – 2019
ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES:
1. Todos os cadernos deverão ser encapados com plástico verde e etiquetado com o nome
completo do aluno, ano e período.
2. Não encaminhar nenhum material escolar no primeiro dia de aula. Durante a semana as
professoras solicitarão o encaminhamento gradativo d os mesmos.
3. Nos primeiros dois dias, trazer apenas um caderno usado, para anotações, lápis e
borracha.
4. Os cadernos OBRIGATORIAMENTE devem possuir margens verticais à esquerda.
5. Mesmo o caderno sendo da cor da série, o mesmo DEVERÁ ser encapado com contact
ou plástico transparente.
6. NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CADERNOS COM FOLHAS
DECORADAS, COLORIDAS E PRINCIPALMENTE SEM MARGEM.

Atenção:
1- Em 2019, o Colégio NÃO fará a venda de livros.

2- Será emitido um boleto com vencimento em março de 2019, para pagamento do
material, de uso individual, de Ed. Artística e da agenda personalizada do colégio, sendo
este uma taxa única e anual.

Colégio “Marquês de Monte Alegre”.
Lista de Materiais – 5º ano (Ensino Fundamental I) / 2019.
1. Livros:
DISCIPLINA

PORTUGUÊS
ver capa

INGLÊS
ver capa

MATEMÁTICA
ver capa

CIÊNCIAS
ver capa

GEOGRAFIA
ver capa

HISTÓRIA
ver capa

MATERIAL
✓ Projeto Lumirá - 2ª Edição - Língua Portuguesa – 5 +
MATERIAL COMPLEMENTAR
Editora: Ática
✓ Dicionário Escolar (com a nova ortografia)
✓ Hello Kids – (2018)
Autoras: Eliete Canesi Morino
Rita Brugin de Faria
Editora: Ática
✓ Projeto Lumirá - 2ª Edição - Matemática – 5 + MATERIAL
COMPLEMENTAR
Editora: Ática
✓ Projeto Lumirá – 2ª Edição – Ciências – 5º Ano +
MATERIAL COMPLEMENTAR
Editora Ática
✓ Projeto Lumirá – 2ª Edição – Geografia – 5º Ano +
MATERIAL COMPLEMENTAR
Editora Ática
✓ Projeto Lumirá – 2ª Edição – História – 5º Ano + +
MATERIAL COMPLEMENTAR
Editora Ática
1º TRIMESTRE: (os alunos deverão estar com o livro a partir de 11 de
fevereiro de 2019)
✓ As caras da violência
Autor: Edson Gabriel Garcia
Ed. FTD

LIVROS
PARADIDÁTICOS 2º TRIMESTRE: (os alunos deverão estar com o livro a partir de 02 de
maio de 2019)
✓ Biomas – Conhecer para proteger
Autor: Fernando Carraro
Ed. FTD

3º TRIMESTRE: (os alunos deverão estar com o livro a partir de 02 de
setembro de 2019)
✓ Histórias Africanas recontadas por Ana Maria Machado
Ed. FTD

PROJETO DE
INTEGRAÇÃO DE
TECNOLOGIA

➢ 1 PEN DRIVE (no mínimo 4GB) (Pode utilizar o mesmo pen
drive de 2018)

Colégio “Marquês de Monte Alegre”.
1. MATERIAIS:
QUANTIDADES
02
03
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

MATERIAL
CADERNOS

Cadernos (universitários) de brochura, capa dura (96 fls) com margem
Cadernos (universitários) de brochura, capa dura (48 fls) com margem
Caderno de caligrafia horizontal 40 fls (capa dura) com margem
PASTAS
Pasta trilho de plástico, na cor verde, com 03 sacos plásticos escolares com furos,
etiquetados em: 1º Trimestre, 2º Trimestre, 3º Trimestre (não pode ser de papelão).
Pastas de plástico verde com elástico (não pode ser de papelão) etiquetado como:
Atividades de Inglês / Atividades Complementares
Pasta preta com 30 plásticos – etiquetado como “Produção de texto”
MATERIAL DE USO PESSOAL - REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA.
Estojo
Lápis nº 02 (HB) ou lapiseira (com estojos de grafites com nome)
Canetas esferográficas azuis
Canetas esferográficas verdes
Marcador de texto (amarelo)
Borracha (de boa qualidade)
Corretivo (fita corretiva)
Caixa de lápis de cor
Transferidor
Régua de 15cm
Apontador com depósito
Tesoura sem ponta
Tubo de cola tipo bastão de boa qualidade (com nome)

OBS: Os materiais de uso pessoal deverão ser repostos de acordo com a sua necessidade.
3. EDUCAÇÃO ARTÍSTICA:
Conforme comunicado em contrato de prestação de serviços, será cobrada no mês de março uma taxa
única para compra e fornecimento dos materiais necessários para a disciplina de Artes.
4. EDUCAÇÃO MUSICAL:
- 01 Flauta Doce Germânica (com a letra “G” atrás).
Obs. Poderá ser utilizada a mesma do ano passado.
5. SUGESTÕES:
1- Para que os cadernos de seu filho fiquem sempre com aparência de novos, utilize para
encapá–los, um plástico adesivo chamado “contact”.
2- Ao etiquetar os cadernos de seu filho com nome, ano e período escreva também a disciplina em
que o mesmo será utilizado de acordo com o quadro abaixo:
Cadernos universitários de 96 folhas – Português / Matemática (REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA).
Cadernos universitários de 48 folhas - Ciências / História / Geografia (REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA).
OBS: TODO MATERIAL DO 5º ANO DEVERÁ SER ENCAPADO NA COR VERDE.

