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CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

LISTA DE MATERIAIS DOS 1º ANOS – 2021
ORIENTAÇÕES GERAIS:
 Reunião Informativa do Ensino Fundamental Anos Iniciais – EFAI, para pais dos educandos novatos:
22/01/2021, às 13h30, no auditório da escola.

 Todo o material escolar deve estar devidamente encapado (cor a escolha do educando e com
identificação), para ser entregue no dia 22/01/2021.

 INÍCIO DAS AULAS: 25/01/2021.
 Trazer para o primeiro dia de aula apenas o estojo e um caderno para anotações, mas é necessário que todo o
material já esteja adquirido.
 A agenda escolar padronizada é de uso diário e obrigatório.



PARA FICAR NA MOCHILA:
01 Agenda escolar padronizada (entregue na escola pela professora); 01 Estojo completo contendo:
1 apontador com lixeira de 6 cm; 1 cola bastão 40g;
1 borracha macia branca;
1 caixa de lápis de cor grande - 12 cores
4 lápis grafite Nº2 - preto (1 lápis ficará na escola) 01 Garrafinha para água (tipo squeeze)
com identificação;
01 Pasta polionda fina com elástico incolor para transportar tarefas de casa.

PARA FICAR NA ESCOLA:
03 Blocos de papel A3 branco – 140g/m de 20 folhas;
02 Blocos de papel artístico 08 cores sortidas – formato: 235x325mm – 120g/m de 32
folhas;
03 Cadernos tipo brochura grande, capa dura – 48 folhas (encapados e com margens
feitas com lápis de cor nos quatro lados);
01 Caixa de tinta acripuff para tecido - 06 unidades;
01 Cartela de adesivos infantis - Temas variados - Stickers ;
01 Cartolina de papel (estampada: flores, bichinhos...);
01 Cola branca 90g;
01 Cola para isopor 90g transparente;
01 Envelope pardo tamanho ofício;
01 Estojo hidrocor - ponta grossa - 12 cores;
02 Fitas adesivas coloridas (azul e amarela);
01 Fita de Cetim nº 2 - 10mm x 10m;
02 Gibis – modelos diferentes com personagens infantis (sem devolução);
01 Giz de cera grosso - 12 cores;
01 Jogo pedagógico adequado à idade – plástico ou madeira (sem devolução);
01 Lixa fina de parede 22,5 x 27,5 cm - gramatura: vermelho 150;
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01 Metro de contact transparente;
03 Pacotes de lantejoulas (2g - cores variadas);
01 Pacote de palitos de picolé com 100 unidades;
01 Pacote de papel sulfite A4 com 100 folhas – branco;
03 Pastas de plástico com grampo única cor (macho/fêmea);
01 Pincel chato número 10;
01 Pote de massa de modelar soft - 500g;
01 Pote de tinta têmpera guache 250 ml;
01 Revista Coquetel Picolé (edições diferentes);
02 Revistas usadas para recorte (sem conteúdos impróprios);
01 Tela para pintura - 20x30 cm;
01 Tesoura sem ponta com nome gravado.

Observar a data de validade dos produtos.
LIVROS DIDÁTICOS:
Título: FTD SISTEMA DE ENSINO – 1º ano
Editora: FTD
Código de Barras: 789 868343 463 1
Título: EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA – 1º ano
Editora: FTD
ISBN: 9788596005203

LIVROS LITERÁRIOS:
Os livros literários fazem parte da entrega do FTD Sistema de Ensino.

OBSERVAÇÃO:
Pensando na comodidade das famílias e na segurança de toda comunidade escolar diante do cenário
atual, fizemos uma parceria com a FTD Educação, onde ela assumirá a venda dos materiais didáticos da
Editora FTD, através da sua plataforma de e-commerce. Uma loja virtual com o catálogo completo de
livros adotados pela escola. Lá, você poderá adquirir os títulos do ano letivo sem precisar sair de casa.
Uma alternativa rápida, prática e organizada, com todo suporte e segurança que a FTD Educação oferece.

A plataforma estará disponível para compras até o dia 31/12/2020.

Acesse o endereço eletrônico ftdcomvoce.com.br e insira o código FTD21GOKKK.
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CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

LISTA DE MATERIAIS DOS 2º ANOS - 2021
ORIENTAÇÕES GERAIS:
 Reunião Informativa do Ensino Fundamental Anos Iniciais – EFAI, para pais dos educandos: 26/01/2021, às
13h30, no auditório da escola.

 Todo o material escolar deve estar devidamente encapado (cor a escolha do educando e com
identificação), para ser entregue no dia 22/01/2021.

 INÍCIO DAS AULAS: 25/01/2021.
 Trazer para o primeiro dia de aula apenas o estojo e um caderno para anotações, mas é necessário que todo o
material já esteja adquirido.
 A agenda escolar padronizada é de uso diário e obrigatório.

USO PESSOAL DO EDUCANDO:
01 Agenda escolar padronizada (entregue na escola pela professora);
01 Apontador com lixeira – 6cm;
01 Bloco de papel A3 colorido - 120g/m - 8 cores de sortidas - 24 folhas;
01 Borracha branca macia;
01 Caderno grande tipo brochura, capa dura – 48 folhas (encapados e com margens;
01 Caixa de giz de cera grande - 12 cores;
01 Caixa de lápis de cor grande - 12 cores;
01 Cartolina de papel (estampada: flores, bichinhos...);
01 Estojo hidrocor - ponta grossa - 12 cores;
01 Estojo;
01 Fita de cetim Nº03- 15mmX10m;
01 Jogo pedagógico adequado à idade – plástico ou madeira (sem devolução);
01 Pacote de papel sulfite A4 com 100 folhas – branco;
01 Pacote de papel sulfite A4 com 100 folhas – colorido;
01 Pasta tipo Catálogo com plástico – 50 folhas;
01 Pincel chato número 10;
01 Pote de massa de modelar soft 250G (Cores Diferentes);
01 Pote de têmpera guache 250 ml;
01 Régua de 30cm reforçada;
01 Tesoura sem ponta;
02 Blocos de papel A3 branco - 140g/m 20 folhas;
02 Blocos de papel A4 branco – 140g/m – 20 folhas;
02 Blocos de papel Artístico 08 cores – 235x325mm – 120g/m de 32 folhas;
02 Fitas adesivas coloridas - vermelha e verde;
02 Gibis Turma da Mônica – modelos diferentes (sem devolução) ;
02 Pastas polionda fina com elástico incolor para transportar tarefas de casa;
03 Pastas de plástico com grampo única cor (macho/fêmea);
03 Tubos de cola branca 90g.
04 Lápis grafite Nº 02 - preto;
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LIVROS DIDÁTICOS:

Título: FTD SISTEMA DE ENSINO – 2º ano
Editora: FTD
Código de Barras: 789 868343 466 2
Título: MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA 20/21
Autor: Silveira Bueno
Editora: FTD
ISBN: 9788596002523
Título: EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA – 2º ano
Editora: FTD
ISBN: 9788596005227
LIVROS LITERÁRIOS:
Os livros literários fazem parte da entrega do FTD Sistema de Ensino.

OBSERVAÇÃO:

Pensando na comodidade das famílias e na segurança de toda comunidade escolar diante do cenário
atual, fizemos uma parceria com a FTD Educação, onde ela assumirá a venda dos materiais didáticos da
Editora FTD, através da sua plataforma de e-commerce. Uma loja virtual com o catálogo completo de
livros adotados pela escola. Lá, você poderá adquirir os títulos do ano letivo sem precisar sair de casa.
Uma alternativa rápida, prática e organizada, com todo suporte e segurança que a FTD Educação oferece.

A plataforma estará disponível para compras até o dia 31/12/2020.

Acesse o endereço eletrônico ftdcomvoce.com.br e insira o código FTD21GOKKK.
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CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

LISTA DE MATERIAIS DOS 3º ANOS - 2021
ORIENTAÇÕES GERAIS:
 Reunião Informativa do Ensino Fundamental Anos Iniciais – EFAI, para pais dos educandos: 27/01/2021, às
13h30, no auditório da escola.

 Todo o material escolar deve estar devidamente encapado (cor a escolha do educando e com
identificação), para ser entregue no dia 22/01/2021.

 INÍCIO DAS AULAS: 25/01/2021.
 Trazer para o primeiro dia de aula apenas o estojo e um caderno para anotações, mas é necessário que todo o
material já esteja adquirido.

 A agenda escolar padronizada é de uso diário e obrigatório.

USO PESSOAL DO EDUCANDO:
01 Agenda escolar padronizada (entregue na escola pela professora);
01 Apontador com lixeira de 6 cm;
01 Bloco de papel A3 branco – 140g/m de 20 folhas;
01 Bloco de papel A3 colorido – 8 cores sortidas - 120g/m de 24 folhas;
02 Blocos de papel A4 branco – 140g/m de 20 folhas;
02 Blocos de papel Artístico - 08 cores – formato: 235x325mm – 120g/m de 32 folhas;
01 Borracha branca macia;
01 Caderno grande tipo brochura, capa dura – 48 folhas (encapado e com margens);
01 Caixa de gizão de cera Retrátil – 12 cores (Evitar o giz de cera em gel);
01 Caixa de lápis de cor grande – 12 cores;
01 Caixa de massa de modelar – 12 cores;
01 Caixa de tinta guache - 12 cores;
01 Calculadora pequena de bolso portátil digital com 8 dígitos ;
03 Cartelas de adesivos infantis - Temas variados - Stickers;
01 Cola em bastão 40g;
01 Estojo hidrocor – ponta grossa – 12 cores;
01 Fita adesiva colorida pequena - vermelha ou azul ou verde ou amarela;
01 Gibi (sem devolução);
02 Lápis Nº2 - preto;
01 Metro de Papel Contact;
01 Pacote de papel sulfite A4 com 100 folhas colorido;
03 Pastas de plástico com grampo única cor (macho/fêmea);
01 Pasta polionda fina com elástico incolor para transportar tarefas;
01 Pasta tipo catálogo com plástico de 50 folhas;
02 Pilhas alcalinas pequena AA para calculadora;
01 Pincel chato número 02;
01 Pincel chato número 10;
01 Régua de 30cm reforçada;
02 Revistas Coquetel Picolé;
01 Tesoura sem ponta;
01 Tubo de cola branca de 90g;
01 Tubo de cola de isopor de 90g.
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LIVROS DIDÁTICOS:

Título: FTD SISTEMA DE ENSINO – 3º ano
Editora: FTD
Código de Barras: 789 868343 468 6
Título: MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA 20/21
Autor: Silveira Bueno
Editora: FTD
ISBN: 9788596002523
Título: EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA – 3º ano
Editora: FTD
ISBN: 9788596005241

LIVROS LITERÁRIOS:
Os livros literários fazem parte da entrega do FTD Sistema de Ensino.

OBSERVAÇÃO:

Pensando na comodidade das famílias e na segurança de toda comunidade escolar diante do cenário
atual, fizemos uma parceria com a FTD Educação, onde ela assumirá a venda dos materiais didáticos da
Editora FTD, através da sua plataforma de e-commerce. Uma loja virtual com o catálogo completo de
livros adotados pela escola. Lá, você poderá adquirir os títulos do ano letivo sem precisar sair de casa.
Uma alternativa rápida, prática e organizada, com todo suporte e segurança que a FTD Educação oferece.

A plataforma estará disponível para compras até o dia 31/12/2020.

Acesse o endereço eletrônico ftdcomvoce.com.br e insira o código FTD21GOKKK.
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CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
LISTA DE MATERIAIS DOS 4º ANOS – 2021

ORIENTAÇÕES GERAIS:
 Reunião Informativa do Ensino Fundamental Anos Iniciais – EFAI, para pais dos educandos: 28/01/2021, às
13h30, no auditório da escola.

 Todo o material escolar deve estar devidamente encapado (cor a escolha do educando e com
identificação), para ser entregue no dia 22/01/2021.

 INÍCIO DAS AULAS: 25/01/2021.
 Trazer para o primeiro dia de aula apenas o estojo e um caderno para anotações, mas é necessário que todo o
material já esteja adquirido.

 A agenda escolar padronizada é de uso diário e obrigatório.

USO PESSOAL DO EDUCANDO:
01 Agenda escolar padronizada (entregue na escola pela professora);
02 Apontadores com lixeira de 6 cm;
02 Borrachas macias brancas;
01 Bloco de folhas para fichário - tamanho A4;
01 Bloco de papel Artístico 08 cores – formato: 235x325mm – 120g/m de 32 folhas;
01 Bloco de papel A3 branco – 140g/m de 20 folhas;
01 Bloco de papel A3 colorido – 8 cores sortidas - 80g/m de 32 folhas;
01 Bloco de papel A4 branco ou creme – 140g/m de 20 folhas;
02 Cadernos grandes tipo brochura, capa dura – 96 folhas (encapados e com margens) –
identificar com o nome na capa;
01 Caixa de gizão de cera – 12 cores;
01 Caixa de lápis de cor grande – 12 cores;
01 Calculadora pequena de bolso portátil digital com 8 dígitos ;
01 Caneta marca texto - amarela;
03 Colas brancas 90g;
02 Colas de silicone líquida - 90g;
01 Estojo hidrocor – ponto fina – 12 cores;
02 Gibis – modelos diferentes (sem devolução);
03 Lápis Nº2 - preto;
01 Pacote de botões com 50 unidades - grandes, coloridos e variados;
01 Pacote de papel sulfite colorido - A4 com 100 folhas;
03 Pastas de plástico com grampo única cor (macho/fêmea);
01 Pasta polionda fina com elástico incolor - para transportar tarefas;
01 Pasta tipo catálogo com plástico de 50 folhas (só para os novatos);
02 Pilhas alcalina pequena AA para calculadora;
01 Pincel chato número 02;
01 Pincel chato número 10;
01 Pote de tinta Têmpera guache – 250mg;
01 Régua de 30cm – identificar com o nome;
01 Tela para pintura – 20x30 cm;
01 Tesoura sem ponta – identificar com o nome.
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LIVROS DIDÁTICOS:

Título: FTD SISTEMA DE ENSINO – 4º ano
Editora: FTD
Código de Barras: 789 868343 470 9
Título: MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA 20/21
Autor: Silveira Bueno
Editora: FTD
ISBN: 9788596002523
Título: EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA – 4º ano
Editora: FTD
ISBN: 9788596005265

LIVROS LITERÁRIOS:
Os livros literários fazem parte da entrega do FTD Sistema de Ensino.

OBSERVAÇÃO:

Pensando na comodidade das famílias e na segurança de toda comunidade escolar diante do cenário
atual, fizemos uma parceria com a FTD Educação, onde ela assumirá a venda dos materiais didáticos da
Editora FTD, através da sua plataforma de e-commerce. Uma loja virtual com o catálogo completo de
livros adotados pela escola. Lá, você poderá adquirir os títulos do ano letivo sem precisar sair de casa.
Uma alternativa rápida, prática e organizada, com todo suporte e segurança que a FTD Educação oferece.

A plataforma estará disponível para compras até o dia 31/12/2020.

Acesse o endereço eletrônico ftdcomvoce.com.br e insira o código FTD21GOKKK.
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CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
LISTA DE MATERIAIS DOS 5º ANOS – 2021

ORIENTAÇÕES GERAIS:
 Reunião Informativa do Ensino Fundamental Anos Iniciais – EFAI, para pais dos educandos: 29/01/2021, às
13h30, no auditório da escola.

 Todo o material escolar deve estar devidamente encapado (cor a escolha do educando e com
identificação), para ser entregue no dia 22/01/2021.

 INÍCIO DAS AULAS: 25/01/2021.
 Trazer para o primeiro dia de aula apenas o estojo e um caderno para anotações, mas é necessário que todo o
material já esteja adquirido.

 A agenda escolar padronizada é de uso diário e obrigatório.

USO PESSOAL DO EDUCANDO:
01 Agenda escolar padronizada (entregue na escola pela professora);
01 Apontador com lixeira de 6 cm;
01 Bloco de folhas para fichário tamanho A4;
01 Bloco de papel A4 branco – 140g/m de 20 folhas;
01 Bloco de papel A4 colorido 235X325 - 8 cores sortidas - 120 g/m de 32folhas;
01 Bloco de papel A3 Branco – 140g/m de 20 folhas;
01 Bloco de papel sulfite branco (100 folhas) A4 210mm x 297mm ;
01 Borracha branca macia;
01 Caderno grande tipo brochura, capa dura – 96 folhas (encapados e com margens);
01 Caderno grande tipo brochura, capa dura – 48 folhas (encapados e com margens;
01 Caixa de gizão de cera – 12 cores;
01 Caixa de lápis de cor grande – 12 cores;
01 Calculadora pequena de bolso portátil digital com 8 dígitos;
01 Caneta azul com corpo transparente;
01 Caneta preta com corpo transparente;
01 Estojo hidrocor – ponta fina – 12 cores;
02 Gibis – modelos diferentes da Turma da Mônica Jovem (sem devolução);
01 Lápis Nº2 - preto;
01 Lapiseira 0,7 mm;
01 Marcador de texto - amarelo;
04 Pastas de plástico com grampo única cor (macho/fêmea);
01 Pasta polionda fina com elástico incolor para transportar tarefas;
01 Pasta tipo catálogo com plástico de 50 folhas (música);
02 Pilhas alcalina pequena AA para calculadora;
01 Régua 30cm;
01 Tesoura sem ponta;
01 Transferidor 360º graus;
02 Tubos de cola branca 90g;
01 Tubo de grafite 0,7 mm com 12 unidades.
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LIVROS DIDÁTICOS:

Título: FTD SISTEMA DE ENSINO – 5º ano
Editora: FTD
Código de Barras: 789 868343 472 3
Título: MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA 20/21
Autor: Silveira Bueno
Editora: FTD
ISBN: 9788596002523
Título: EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA – 5º ano
Editora: FTD
ISBN: 9788596005289
LIVROS LITERÁRIOS:
Os livros literários fazem parte da entrega do FTD Sistema de Ensino.

OBSERVAÇÃO:

Pensando na comodidade das famílias e na segurança de toda comunidade escolar diante do cenário
atual, fizemos uma parceria com a FTD Educação, onde ela assumirá a venda dos materiais didáticos da
Editora FTD, através da sua plataforma de e-commerce. Uma loja virtual com o catálogo completo de
livros adotados pela escola. Lá, você poderá adquirir os títulos do ano letivo sem precisar sair de casa.
Uma alternativa rápida, prática e organizada, com todo suporte e segurança que a FTD Educação oferece.

A plataforma estará disponível para compras até o dia 31/12/2020.

Acesse o endereço eletrônico ftdcomvoce.com.br e insira o código FTD21GOKKK.
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