Respeito – Amizade - Excelência

1ºANO - ENSINO FUNDAMENTAL I
Material Escolar – 2019
NOTA: Todo o material deverá vir identificado com o nome do aluno e ser entregue nos dias 13/02/2019 (quartafeira) e 14/02/2019 (quinta-feira) das 13h30min às 17h na sala de aula.















































uma caixa de sapato e duas caixas de camisas, reforçadas ou forradas com papel contact
dois cadernos pequenos sem espiral, 48 folhas, com capa dura e margem à caneta
um caderno de caligrafia pequeno, com capa dura e margem à caneta (40 folhas)
um caderno meia pauta grande capa dura
um jogo próprio para a idade em embalagem resistente
uma revista em quadrinhos (gibi) e um livro de literatura infantil (letra bastão)
uma tesoura sem ponta
uma caixa de lápis de cor e uma caixa de giz de cera
dois canetões para quadro branco
duas caixas de massa de modelar grande (soft) e um pacote de massinha de EVA
três tubos de cola pequenos e um tubo de cola glíter
uma caixa de tinta guache e um pincel chato nº 10
cinco lápis grafite identificados e duas borrachas brancas
dois apontadores simples
uma régua de 30 cm, transparente e dura
um jogo de canetas hidrocor
um pacote de papel color set tamanho A4 e um pacote de papel creative paper lumi
cem folhas de papel sulfite 60, branco A4
duas folhas de EVA liso, duas folhas de EVA com glíter e uma folha de EVA estampado
um pacote de perfex
um metro de feltro e um metro de TNT
vinte palitos de picolé
uma lixa de fogão
um rolo de fita durex colorida e um decorado
uma folha de cartoplex e uma folha de cartolina
um rolo de papel crepom
dez folhas de sulfite 60 brancas A3
um pacote de papel machê (100g)
dez sacos plásticos A4
dois envelopes coloridos (tamanho carta)
três sacos incolor 20x30cm
trinta cm de TNT branco e cinquenta cm de tricoline
duas canetas de retroprojetor 2.0
uma pastinha de elástico tamanho ofício
dois estojos com duas divisórias cada
dez metros fita mimosa
cinco pares de olhos articulados
um kit de material dourado individual(em madeira) e um alfabeto móvel em EVA
um boné com nome
um pote pequeno com tampa e nome (para massa de modelar)
uma revista para recorte
duas canecas de cerâmica branca lisa
um guarda-chuva com o nome
uma sacola de pano com o nome ( tamanho oficio)
brinquedo de uso coletivo (boneca, carrinho, bichos...)
um fone de ouvido auricular P2 padrão para celular
Livros:
- FURNARI, Eva. Você troca? Coleção Girassol. Ed. Moderna.
- Kid’s Box Starter –Second Edition Updated - Pupil’s Book. Caroline Nixon & Michel Tomlinson .Cambridge University
Press (o mesmo poderá ser adquirido na loja URI.)
Vestuário Padrão - Disponível na Loja da URI (prédio 7 ao lado da central de cópias)

Respeito – Amizade - Excelência

2ºANO - ENSINO FUNDAMENTAL I
Material Escolar – 2019
NOTA: Todo o material deverá vir identificado com o nome do aluno e ser entregue no dia 13/02/2019 (quartafeira) das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h na sala de aula.

trinta folhas de sulfite 60 A4

um caderno de caligrafia pequeno (40 folhas) com margem (o mesmo utilizado no ano anterior)

quatro cadernos pequenos (48 folhas), sem espiral, com margem

um caderno para rascunho (48 folhas)

dez lápis grafite identificados

três borrachas e dois apontadores simples

uma régua de 20cm

dois tubos de cola grande (com bico fino)

uma cola bastão

uma tesoura sem ponta

um jogo de canetas hidrocor

uma caixa de lápis de cor

uma caixa de giz de cera curto

uma caixa de tinta guache

um pincel chato nº 12

um rolo de fita durex decorada

dois pacotes de pano perfex

um pacote de papel criativo lummi

um pacote de papel color sete colorido A4

dez folhas A3

dois estojos com duas repartições em cada

uma caixa de material dourado

duas revistas

dois joelhos de PVC 40mm

dez centímetros de cano de PVC 40mm

um rolo de papel crepom

trinta centímetros de TNT branco

cinquenta centímetros de tricoline

três sacos incolor 20X30 cm

duas canetas de retroprojetor 2.0

duas canecas de cerâmica branca lisa

duas folhas de EVA lisa(cor a escolher)

duas folhas de EVA com gliter(cor a escolher)

dois gibis (adequados à idade)

uma pasta plástica com aba e elástico

uma caixa de massa de modelar com 12 unidades (não soft)

uma caixa de sapato grande para organizar o material

duas caixas de camisa reforçadas ou forradas com papel contact

uma caixa de sapato (ninho de Páscoa)

um pote de margarina (pequeno) com nome

um boné com nome

três pares de olhos articulados(tamanho médio)

um jogo adequado para a idade

dez sacos plásticos A4

dez metros de fita mimosa nº 02 ou 03

um guarda-chuva com nome

dois livros infantis (podem ser utilizados os que já possui)

um fone de ouvido auricular P2 padrão para celular ( o mesmo utilizado no ano anterior)
Livros:
ROCHA, Ruth. O bairro de Marcelo. São Paulo: Salamandra,2012.
Kid’s Box 1 – Second Edition Updated - Pupil’s Book- Caroline Nixon & Michel Tomlinson- Cambridge University
Press(poderá ser adquirido na loja da URI)
Vestuário Padrão - Disponível na Loja da URI (prédio 7 ao lado da central de cópias)

3ºANO - ENSINO FUNDAMENTAL I
Material Escolar – 2019

Respeito – Amizade - Excelência

NOTA: Todo o material deverá vir identificado com o nome do aluno e ser entregue no dia
13/02/2019 (quarta-feira) das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h na sala de aula.

















































um caderno pequeno (48 folhas), sem espiral
cinco cadernos (48 folhas), sem espiral, com margem, encapados, tamanho grande identificados
um caderno de caligrafia (o mesmo utilizado no ano anterior)
um dicionário – Língua Portuguesa
três gibis (adequados à idade)
dois livros infantis (podem ser utilizados os que já possuem)
um jogo (adequado à idade)
uma pastinha com elástico tamanho ofício
duas borrachas
uma régua de 30 cm
dez lápis grafite identificados
um apontador
três canetas coloridas
duas canetas de retroprojetor 2.0
dois tubos de cola grande
uma cola bastão grande
uma caixa de lápis de cor
uma caixa de giz de cera curto
uma caixa de canetas hidrocor
uma tesoura sem ponta
duas caixas de massa de modelar com 12 unidades cada
um pincel chato nº 04 e outro nº 10
uma caixa de pintura a dedo ou guache
um pote de tinta guache 250ml
dois estojos com duas repartições cada
um pote para guardar massa de modelar,com tampa e identificado
sessenta folhas de papel sulfite 60 A4, branca
dez folhas de sulfite 60 A3
quinze sacos plástico tamanho A4
um pacote de papel criative paper Lumi
um pacote de papel color sete tamanho A4
um rolo de papel crepom
duas folhas de EVA lisas(cor a escolher)
duas folhas de EVA com gliter (cor a escolher)
dois pratos de papelão tamanho grande (menos de alumínio)
um pacote de pano (perfex)
três sacos incolor de 20X30cm
dez balões coloridos
um jornal
uma toalha para forrar a mesa para o lanche
um boné ou um chapéu com o nome (deixar na mochila)
uma caixa de sapato e duas de camisa reforçadas ou forradas com papel contact
uma caixa de sapato (para o ninho de Páscoa)
um guarda-chuva pequeno identificado
cinquenta cm de tricoline
trinta centímetros de TNT branco
duas canecas de cerâmica branca lisa
um fone de ouvido auricular P2 padrão para celular (o mesmo utilizado no ano anterior)

Livros:
OBEID, César. Brincantes poemas. Ed. Moderna
Kid’s Box 2 –Second Edition Updated -Pupil’s Book- Caroline Nixon & Michel Tomlinson- Cambridge
University Press (poderá ser adquirido na Loja da URI)

Vestuário Padrão - Disponível na Loja da URI (prédio 7 ao lado da central de cópias)

Respeito – Amizade - Excelência

4ºANO - ENSINO FUNDAMENTAL I
Material Escolar – 2019
NOTA: Todo o material deverá vir identificado com o nome do aluno e ser entregue no dia
13/02/2019 (quarta-feira) das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h na sala de aula.














































quatro cadernos grandes (96 folhas), sem espiral, capa dura, com margem (sendo 2 com capa lisa)
um caderno grande (96 folhas), sem espiral, capa dura, com margem (será utilizado nas de Inglês do 4º ao 9º ano)
um caderno grande (48 folhas), sem espiral, capa dura, com margem (será utilizado nas aulas de Filosofia do 4º e 5º ano)
um caderno pequeno (48 folhas), sem espiral
um dicionário – Língua Portuguesa
uma pasta com elástico tamanho ofício
três sacos plásticos (para folhas) tamanho A4
três sacos incolor de 20x30cm
um estojo grande com duas repartições
sete lápis grafite
duas canetas esferográfica azul e três canetas esferográfica coloridas
duas canetas de retroprojetor 2.0
duas caixas de camisa reforçadas ou forradas com papel contact
uma caixa de sapato (para ninho de Páscoa)
uma tesoura sem ponta
duas borrachas brancas macias
um apontador
uma caixa de lápis de cor
uma caixa de giz de cera curto
uma régua de 30 cm, transparente e dura
quatro tubos de cola branca pequenos
dois tubos de cola dimensional 3D color (uma gliter e uma metallic)
uma caixa de tinta guache
um pincel chato n°4 e outro n°10
um pacote de perfex
um metro de papel contact transparente
vinte folhas sulfite 60 A3 brancas
um pacote de papel sulfite 60 tamanho A4
um pacote de folhas color set tamanho A4
um pacote de creative paper lumi paper tamanho A4
um rolo de papel crepom
quatro folhas de EVA (duas com gliter, uma lisa e uma estampada)
seis pares de olhos articulados (2 pares grandes, 2 pares médios e 2 pares pequenos)
um rolo de fita durex decorada(2cm)
um rolo de fita durex colorida
um jogo adequado para idade
uma flauta doce Germânica Yamaha (a mesma utilizada no ano anterior)
duas revistas de história em quadrinhos (gibi)
um guardanapo de mesa para lanche
um guarda-chuva pequeno identificado
uma revista para recorte
trinta centímetros de TNT branco
trinta centímetros de tecido para patchwork
duas canecas de cerâmica branca lisa
um fone de ouvido auricular P2 padrão para celular (o mesmo utilizado no ano anterior)

Livros:
BRANCO, Samuel Murgel. Passeio por dentro da Terra. Ed: Moderna.
Kid’s Box 3 Updated Second Edition – Pupil’s Book- Caroline Nixon & Michel Tomlinson-Cambridge
University Press
Kid’s Box 3 – Updated Second Edition pdated - Activity Book- Caroline Nixon & Michel TomlinsonCambridge University Press
Vestuário Padrão - Disponível na Loja da URI (prédio 7 ao lado da central de cópias)

Respeito – Amizade - Excelência

5ºANO - ENSINO FUNDAMENTAL I
Material Escolar – 2019

Nota: Todo o material deverá vir identificado com o nome do aluno e entregue
no primeiro dia de aula (18/02/2019).
 cinco cadernos grandes (96 folhas), encapados, com margem (para geografia, história, ciências,
português e matemática)
 um caderno grande (96 folhas) sem espiral, capa dura, com margem (o mesmo utilizado no 4º ano nas
aulas de Inglês)
 um caderno pequeno (48 folhas) para Filosofia (com margem e identificação)
 um caderno pequeno (48 folhas) para Religião e Artes (com margem e identificação)
 uma revista para recortar
 um gibi
 um livro infantil adequado para a idade
 um dicionário de Língua Portuguesa atualizado
 três lápis grafite
 duas canetas azuis
 duas canetas esferográficas (uma preta e uma vermelha)
 uma caneta marca texto
 uma caneta de retroprojetor 2.0
 um apontador
 um lápis 6B
 uma régua de 30 cm e uma de 15cm
 um corretivo
 uma borracha branca macia
 uma caixa de lápis de cor
 um jogo de canetas hidrocor
 uma tesoura sem ponta
 dois tubos de cola pequenos
 duas folhas de EVA
 uma caixa de modelar com 12 unidades
 uma caixa de camisa reforçada ou forrada com papel contact
 uma caixa de sapato (para o ninho de Páscoa)
 um jogo próprio para a idade
 sessenta folhas de sulfite 60 A4, branca
 dez folhas de sulfite 60 A3, branca
 um pacote de papel A4 colorido luminoso
 um rolo de papel crepom
 uma bandejinha de isopor
 um pacote com dez balões
 um par de luvas cirúrgicas de látex GG
 um rolo pequeno de fita adesiva transparente
 três sacos incolor 20X30cm
 um pote de sorvete vazio (para as peças do jogo de xadrez)
 um pote de margarina vazio (para massa de modelar)
 trinta centímetros de TNT branco
 duas canecas de cerâmica branca lisa
 um fone de ouvido auricular P2 padrão para celular (o mesmo utilizado no ano anterior)

Livros:
Kid’s Box 4 Updated Second Edition – Pupil’s Book- Caroline Nixon & Michel Tomlinson-Cambridge
University Press
Kid’s Box 4 – Updated Second Edition pdated - Activity Book- Caroline Nixon & Michel TomlinsonCambridge University Press

SIMIELLI, Maria Elena Ramos. Geoatlas. Editora Ática.
CARRANCA, Adriana. Mallala, a menina que queria ir para à Escola. Companhia das Letrinhas.
1ª Edição. São Paulo. 2015.
Vestuário Padrão - Disponível na Loja da URI (prédio 7 ao lado da central de cópias)

Ensino Fundamental II

Relação do Material Escolar
2019
6º Anos
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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•

•
•
•
•

•
•

1 caderno grande com espiral de 96 folhas para Português
1 caderno grande com espiral de 96 folhas para Matemática
1 caderno grande com espiral de 96 folhas para Língua Inglesa (será usado até o 9º Ano)
1 caderno grande com espiral de 96 folhas para Ciências
1 caderno de 96 folhas para dividir Geografia e História
1 caderno de 96 folhas para dividir Filosofia e Religião (será usado até o 9º Ano)
1 caderno pequeno de 96 folhas para Espanhol (será usado até o 9º Ano)
1 caixa de lápis de cor para Artes
Canetinhas hidrocolor
1 caneta marca texto lumi color
1 régua de 15cm
1 régua de 30cm
1 transferidor de 180° (não vazado)
1 pincel tamanho 2
1 pote de tinta guache nas cores primárias (azul, amarelo e vermelho)
1 pen drive (reutilizar o do ano passado)
Cola
Tesoura
2 pastinhas tamanho ofício com elástico para Inglês e Artes
1 lápis 6B
Bandejinhas de isopor
30 folhas de papel sulfite 60 tamanho A4
Fone de ouvido auricular padrão para celular P2
1 dicionário pequeno de língua Portuguesa atualizado (reutilizar do ano passado)
Simielli, Maria Elena Ramos. Geoatlas. Editora Ática* (reutilizar do ano passado)
Apostilas do positivo* (volume 1, 2, 3 e 4)
Livros de Inglês* (anual)
- Four Corners 1 – Student´s Book – Jack C. Richards . David Bohlke – Cambridge
University Press
- Four Corners 1 – WorkBook – Jack C. Richards . David Bohlke – Cambridge University
Press
Livro de Espanhol do Positivo* (anual)
Uniforme escolar*
*Disponível na loja da URI
Todo material deverá estar identificado com o nome do(a) aluno(a).

Ensino Fundamental II

Relação do Material Escolar
2019
7º Anos
•
•
•

•

1 caderno grande com espiral de 96 folhas para Português
1 caderno grande com espiral de 96 folhas para Matemática
1 caderno grande com espiral de 96 folhas para Ciências
1 caderno grande com espiral de 96 folhas para Língua Inglesa (obrigatório reutilizar o mesmo

•

1 caderno pequeno de 96 folhas para Espanhol (obrigatório reutilizar o mesmo caderno do 6º

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

caderno do 6º Ano)
Ano)

1 caderno grande com espiral de 96 folhas para Geografia e História
1 caderno grande com espiral de 96 folhas para Filosofia e Religião (será usado até o 9º Ano)
1 régua de 15cm
1 régua de 30cm
Cola
Tesoura
1 compasso
1 transferidor de 180º
1 caixa de lápis de cor
2 pastinhas tamanho ofício com elástico para Inglês e Artes
Canetinhas hidrocolor
1 caneta marca texto lumi color
Bandejinhas de isopor
1 lápis 6B
1 pincel n° 4
1 pacote de pano Perfex
20 folhas A3 branca 224g
1 calculadora simples (não pode ser científica)
1 pen drive (reutilizar o mesmo do ano passado)
Fone de ouvido auricular padrão para celular P2
1 dicionário pequeno de Língua portuguesa atualizado (reutilizar o do ano passado)
Simielli, Maria Elena Ramos. Geoatlas. Editora Ática* (reutilizar do ano passado)
Apostilas do positivo (volume 1, 2, 3, e 4) *
Livros de Inglês (anual)*
- Four Corners 2 – Student´s Book – Jack C. Richards . David Bohlke – Cambridge
University Press
- Four Corners 2 – WorkBook – Jack C. Richards . David Bohlke – Cambridge University
Press
Livro de Espanhol do Positivo (anual)*
Uniforme escolar
*Disponível na loja da URI
Todo material deverá estar identificado com o nome do(a) aluno(a).

Ensino Fundamental II

Relação do Material Escolar
2019
8º Anos
•
•
•

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

1 caderno grande com espiral de 96 folhas para Português
1 caderno grande com espiral de 96 folhas para Matemática
1 caderno de 96 folhas para Geografia e História
1 caderno grande com espiral de 96 folhas para Língua Inglesa (obrigatório reutilizar o mesmo
caderno do 6º e 7º ano)

1 caderno de 96 folhas para para Ciências, Religião e Filosofia
1 compasso
1 transferidor de 180º
1 régua de 30cm
1 uma caixa de lápis de cor para Artes e Geografia
Canetinhas hidrocolor
1 caneta marca texto lumi color
2 pastinhas tamanho oficio com elástico para Inglês e Artes
1 lápis 6B
1 pote de tinta (branco ou preta)
Bandejinhas de isopor
1 pincel n° 8
10 folhas de papel quadriculado
30 folhas sulfite 60 – A4
• 1 pen drive (reutilizar o do ano passado)
• Fone de ouvido auricular padrão para celular P2
• 1 dicionário pequeno de Português/Inglês – Inglês/Português (reutilizar do ano passado)
• 1 dicionário pequeno de Língua portuguesa atualizado (reutilizar o do ano passado)
• Simielli, Maria Elena Ramos. Geoatlas. Editora Ática* (reutilizar do ano passado)
• Livro de Inglês* (anual)
- Four Corners 3 – Student´s Book – Jack C. Richards . David Bohlke – Cambridge University
Press
- Four Corners 3 – WorkBook – Jack C. Richards . David Bohlke – Cambridge University
Press
• Livro de Espanhol* (anual)
Essencial 2ª Edição –Volume 2 – Editora Santillana
• Apostilas do positivo (volume 1, 2, 3, e 4)*
• Uniforme escolar*
*Disponível na Loja da URI
Todo material deverá estar identificado com o nome do(a) aluno(a).

Ensino Fundamental II

Relação do Material Escolar
2019
9º Anos
•
•
•

•
•

•
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•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

1 caderno grande com espiral de 96 folhas para Português
1 caderno grande com espiral de 96 folhas para Matemática
1 caderno grande com espiral de 96 folhas para Redação
1 caderno grande com espiral de 96 folhas para Língua Inglesa (obrigatório reutilizar o mesmo
caderno do 6º,7ºe 8º Ano)

3 cadernos grandes com espiral de 96 folhas para Geografia, História, Física, Química,
Religião, Literatura e Filosofia
1 caderno pequeno de 96 folhas para Espanhol (obrigatório reutilizar o mesmo caderno do 6º, 7º e
8º Ano)

1 pen drive (reutilizar o mesmo do ano passado)
1 lápis 6B
1 caneta marca texto lumi color
1 compasso
2 pastinhas tamanho ofício com elástico para Inglês e Artes
1 transferidor de 180º
1 pincel n° 10
1 régua
1 caixa de lápis de cor
20 folhas A3 branca 224g
Fone de ouvido auricular padrão para celular P2
1 dicionário pequeno de Português/Inglês – Inglês/Português (reutilizar do ano passado)
1 dicionário pequeno de Língua portuguesa atualizado (reutilizar o do ano passado)
Simielli, Maria Elena Ramos. Geoatlas. Editora Ática* (reutilizar do ano passado)
Livros de Inglês* (anual)
- Four Corners 4 – Student´s Book – Jack C. Richards . David Bohlke – Cambridge
University Press
- Four Corners 4 – WorkBook – Jack C. Richards . David Bohlke – Cambridge University
Press
Livro de Espanhol* (anual)
Livro Essencial 2ª Edição – Volume 3 – Editora Santillana
Apostilas do Positivo (volume 1, 2, 3, e 4)*
Uniforme escolar*

*Disponível na loja da URI
Todo o material deverá estar identificado com o nome do(a) aluno(a).

