
 
 

 
 
 

 

 
Observações Importantes 

 
� Início das aulas: 25/01/21 

� A escola não se responsabilizará por perdas ou trocas de materiais não identificados; 

� Nosso uniforme estará sendo vendido na Gua Confecções no endereço: Rua 04 lote 02 Pólo               

de Modas – Guará II – DF – Telefones: 3301-5539/ 999833075 
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Material 
01 agenda escolar ( adquirida na escola)  03 placas de EVA (estampado/pele/branco) 
02 folhas de cartolina dupla face (vermelho e laranja) 03 folhas de papel pardo 
01 pacote de balão nº 09 - 50 unid 02 folhas de papel camurça (azul e amarelo) 
01 metro de papel adesivo transparente 01 pote de massa de modelar  (500gr) 
01 pacote de palito de picolé colorido 02 metros de TNT (azul) 
02 folhas de papel crepom (amarelo e azul) 02 tubos de cola 110g 
01 pacote de botões  grandes - 15 und 01 rolo de pintura 
01 pacote de lantejoulas grande 01 caixa de cola colorida 
01 resma A4 colorida 01 almofada identificada 
01 metro de feltro 01 blusa (adulto) velha para aula de artes (pintura) 
01 metro de tecido - algodão cru 05 fraldas por dia dentro da mochila 
03 folhas de cartolina branca 01 pomada para assadura 
01 lancheira /01 toalha de mão (identificadas) Mudas de roupas extras 
01 mochila identificada 01 esteira- colchonete 
01 garrafinha ou mamadeira para beber água identificada 04 pastas com grampo na cor vermelha 
Lenço umedecido 01 toalha de banho identificada/ 01 sabonete 
01 brinquedo pedagógico (com som ou de montar) 01 rolo de saco plástico para colocar roupa suja com 50           

unidades – tamanho médio  
02 livrinhos de literatura (pano ou plástico) 01 gizão de cera 
01 bloco criativo  

http://www.emdp.com.br/


 
 
 
 

 

Livros Didáticos: 

�  Sistema de Ensino – FTD – SE – 02 anos (De acordo com a BNCC) 

Inglês:  

� Projeto Bilíngue Thomas Jefferson adquirido na Escola 
 

 

Observações Importantes 
 

� Início das aulas: 25/01/21 

� A escola não se responsabilizará por perdas ou trocas de materiais não identificados; 

� Nosso uniforme estará sendo vendido na Gua Confecções no endereço: Rua 04 lote 02 Pólo               

de Modas – Guará II – DF – Telefones: 3301-5539/ 999833075 
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Material  
01 agenda escolar (adquirida na escola) 01 caixa de cola colorida 
04 folhas de papel crepom (amarelo, verde) 01 pacote de lantejoula grande 
03 folhas de papel pardo 01 pacote de botão grande com 15 und. 
03 folhas de papel cartão (verde, vermelho e marrom) 01 rolo de pintura 
03 folhas de cartolina dupla face amarela 01 pacote de olhinhos móveis 
01 folha de papel celofane vermelho 01 metro de feltro 
01 resma de papel A4 colorido 01 metro de tecido - algodão cru 
01 metro de papel adesivo colorido 01 blusa (adulto) velha para aula de artes (pintura) 
01 pacote de balão nº 09 50 unidades Revistas usadas 
02 tubos de cola 110 gr 01 caixa de ecogiz de cera 
01 pote de massa de modelar 500g 01 tesoura sem ponta identificada 
01 lancheira/01 toalha de mão (identificadas) 01 pacote de palito de picolé colorido 
01 garrafinha para beber água identificada 01 brinquedo pedagógico (com som ou de montar)  
Lenço umedecido 04 pastas com grampo cartolina na cor amarela 
01 mochila contendo muda de roupa extra (identificada) 01 pasta polionda com alça na cor amarela 
02 metros de TNT (azul) 01 rolo de saco plástico para colocar roupa suja com 50           

unidades – tamanho médio  
03 placas de EVA (verde/bege/estampado) 01 bloco criativo 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 
 
 

� A escola não se responsabilizará por perdas ou trocas de materiais não            

identificados; 

� Caso a criança não traga toalha de banho, roupas e material de higiene não              

tomará banho. A escola não disponibiliza toalhas e nem roupas extras;  

 

 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
SHCES Quadra 801 - lote 02 - Área Especial -  CEP: 70.655-810 – Brasília/DF – Fone: 3233-1602  

Site: www.emdp.com.br 
 

 

Material  
01 toalha de banho identificada com o nome  01 tela para pintura (30 x 30) 
01 almofada identificada com o nome Caderno de desenho grande 100 folhas somente para os         

alunos do Maternal I ao Infantil II 
01 lençol identificada com o nome 01 brinquedo pedagógico 
01 par de chinelos identificado com o nome 01 pacotinho de olhinhos móveis  
04 shampoos Revistas/ gibis/ livros literários usados 
04 condicionadores/ 04 cremes de pentear 01 giz de cera 
04 sabonetes/01 saboneteira 01 saco de TNT para colocar roupa suja 
02 cremes hidratantes 01 perfume 
04 cremes dentais/ 04 escovas de dente 01 estojo com lápis, apontador, lápis de cor, borracha e          

canetinha para Infantil I e II 
02 escovas de cabelo ou pentes 01 porta escova de dente de plástico 
04 buchas 03 tocas de banho (somente meninas) 
01 blusa (adulto) velha para aula de artes (pintura) 01 pote de plástico no tamanho 20 x 25 
 01 rolo de saco plástico para colocar roupa suja com 50           

unidades – tamanho médio (será avisado via agenda quando         
houver necessidade de reposição) 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

� A escola não se responsabilizará por perdas ou trocas de materiais não            

identificados; 

� Caso a criança não traga toalha de banho, roupas e material de higiene não              

tomará banho. A escola não disponibiliza toalhas e nem roupas extras;  
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Material  
01 toalha de banho identificada com o nome 03 desodorantes só para os alunos do 4° e 5° ano 
01 par de chinelos identificado com o nome 02 tocas de banho (só para as meninas) 
04 shampoos 01 pote de plástico resistente tamanho 20 x 25 
04 condicionadores 01 tela para pintura (30 x 30) 
04 cremes de pentear para as meninas 01 saco plástico para colocar roupa suja  
04 sabonetes 01 pasta preta com 50 plásticos 
02 cremes hidratantes 01 pacote de olhinhos móveis  
04 escovas de dente/ 04 cremes dentais Revistas e gibis 
02 escovas de cabelo ou pentes 01 giz de cera 
04 buchas 03 lápis de escrever /03 borrachas 
01 porta escova de dente de plástico 01 caderno de 48 folhas para atividades diárias 
01 perfume (opcional)  
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Livro Didático: 
� Sistema de Ensino – FTD – SE – 03 anos (De acordo com a BNCC) 

� Inglês:  Projeto Bilíngue Thomas Jefferson adquirido na Escola 
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Material  
01 agenda escolar (adquirida na escola) 01 rolo de pintura 
03 folhas de papel camurça (laranja, amarelo e verde) 01 pacote de palito de picolé colorido 
03 folhas de papel pardo 01 pote de massinha de modelar 500g 
02 folhas de papel cartão (vermelho, amarelo) 02 metros de TNT (vermelho) 
02 folhas de cartolina dupla face verde 01 pacote de lantejoula grande 
02 folhas de cartolina branca 01 caixa de cola colorida 
01 folha de papel celofane azul 01 pacote de botão grande - 15 und 
01 resma de papel A4 colorido 01 pacote de olhinhos móveis 
01 metro de papel adesivo transparente 01 metro de feltro 
01 pacote de balão nº 09 - 50 unidades 01  metro de tecido - algodão cru 
01 bloco criativo 04 pastas com grampo cartolina na cor azul 
03 placas de EVA (amarela/ azul/estampado) 01 pasta de polionda com alça na cor azul 
02 tubos de cola 110g Lenço umedecido 
01 creme dental infantil/01 escova dente com protetor 01 mochila identificada contendo muda de roupa extra 
01 brinquedo pedagógico (conforme a idade) 01 brinquedo pedagógico (conforme a idade) 
01 caixa de ecogiz de cera 01 blusa (adulto) velha para aula de artes (pintura) 
01 caixa de lápis de cor jumbo (12 cores) 01 tesoura sem ponta identificada 
01 garrafinha com o nome do aluno/ 01 toalha de mão           
identificada 

Revistas usadas 

 01 rolo de saco plástico para colocar roupa suja com 50           
unidades – tamanho médio (será avisado via agenda quando         
houver necessidade de reposição) 
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Observações Importantes 
 

� Início das aulas: 25/01/21 

� A escola não se responsabilizará por perdas ou trocas de materiais não identificados; 

� Nosso uniforme estará sendo vendido na Gua Confecções no endereço: Rua 04 lote 02 Pólo               

de Modas – Guará II – DF – Telefones: 3301-5539/ 999833075 
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Livro Didático: 
� Sistema de Ensino – FTD – SE – 04 anos (De acordo com a BNCC) 

� Informática: Pensamento Computacional – Ed. Somos Educação (será adquirido 

através do site Livro Fácil) 

� Inglês:  Projeto Bilíngue Thomas Jefferson adquirido na Escola 

 
Observações Importantes 

 
� Início das aulas: 25/01/21 
� A escola não se responsabilizará por perdas ou trocas de materiais não identificados; 

� Nosso uniforme estará sendo vendido na Gua Confecções no endereço: Rua 04 lote 02 Pólo de Modas –                  

Guará II – DF – Telefones: 3301-5539/ 999833075 
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Material  
01 agenda escolar (adquirida na escola) 01 pacote de lantejoula grande 
03 folhas de papel pardo 01 pote de massinha modelar 500g 
02 folhas de papel cartão (preto e azul) 02 metros de TNT (azul claro) 
04 folhas de cartolina dupla face (laranja/amarelo) 02 tubos de cola 110g 
01 folha de papel celofane verde 02 pacotes de botões (grande) - 15und 
01 resma de papel A4 branco 01 pacote de olhinhos móveis 
01 metro de papel adesivo colorido 01 metro de feltro 
01 pacote de balão nº 09 (verde) - 50 unid 01 metro de tecido - algodão cru 
01 pincel nº 12 chato 01 caixa de cola colorida 
03 placas de EVA (bege/azul/estampado) 01 rolo de pintura 
01 bloco criativo 01 estojo identificado 
01 brinquedo pedagógico (conforme a idade) 04 borrachas identificadas 
01 caixa de ecogiz de cera 01 blusa (adulto) velha para aula de artes (pintura) 
01 caixa de lápis de cor jumbo (12 cores) 02 apontadores para lápis fino e 01 apontador para         

lápis jumbo 
01 copo identificado com o nome do aluno 01 caderno grande brochura - 96 folhas 
02 cremes dentais infantis/ 02 escovas de dente com protetor 04 pastas com grampo cartolina na cor vermelha 
01 lancheira/01 toalha de mão (identificadas) 01 pasta polionda com alça na cor vermelha 
01 tesoura sem ponta identificada 05 lápis nº2  
01 caixa de sapato encapada na cor vermelha e identificada 01 mochila identificada contendo muda de roupa extra 
01 fita crepe marrom 18mmx50m 01 saco de plástico para colocar roupa suja  
01 jogo de caneta hidrocor jumbo (12 cores) 

01 durex largo transparente 45x50m 
01 lixa n° 2  
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Livro Didático: 
� Sistema de Ensino – FTD – SE – 05 anos – Versão B (De acordo com a BNCC) 

� Informática: Pensamento Computacional – Ed. Somos Educação (será adquirido 

através do site Livro Fácil) 

� Inglês:  Projeto Bilíngue Thomas Jefferson adquirido na Escola 

 
Observações Importantes 

� Início das aulas: 25/01/21 
� A escola não se responsabilizará por perdas ou trocas de materiais não identificados; 
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Material  
01 agenda escolar (adquirida na escola) 03 placas de EVA (marrom/preta/branco) 
02 folhas de papel pardo 01 pacote de lantejoula grande 
03 folhas de papel cartão (azul claro, marrom, amarelo) 01 pacote de botão grande - 15 und 
03 folhas de cartolina dupla face (preto/azul/marrom) 02 tubos de cola de 110gr 
03 folhas de cartolina branca 01 rolo de fita dupla face larga 25x50m 
01 folha de papel celofane azul 01 metro de feltro 
01 resma de papel A4  branco 01 metro de tecido - algodão cru 
01 metro de papel adesivo transparente 01 estojo/ 01 tesoura sem ponta identificada 
01 pacote de balão nº 09 (verde) - 50und 04 borrachas identificadas 
02 pinceis nº 14 chato 01 blusa (adulto) velha para aula de artes (pintura) 
01 pacote de olhinhos móveis 03 apontadores com depósito identificado 
01 brinquedo pedagógico (conforme a idade) 01 saco de plástico para colocar roupa suja 
01 caixa de ecogiz de cera 01 caderno grande (brochura) – 96 folhas 
01 caixa de lápis de cor jumbo (12 cores) 04 pastas com grampo cartolina na cor branca 
01 garrafa identificada com o nome do aluno 01 pasta polionda com alça na cor transparente 
02 cremes dentais infantis/ 02 escovas de dentes. 05 lápis nº2 identificados 
01 caixa de sapato encapada na cor branca, identificada. 01 mochila identificada contendo muda de roupa extra 
01 jogo de caneta hidrocor jumbo (06 cores) 01 fita crepe marrom 18mmX50m 
01 lancheira/ 01 toalha de mão identificada 01 caixa de cola colorida 
01 lixa n° 2 01 pacote de palito de picolé colorido 
01 jogo de caneta hidrocor jumbo (12 cores) 01 rolo de pintura 
01 pote de massinha modelar 500g 01 bloco criativo 
02 metros de TNT (verde)  
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� Nosso uniforme estará sendo vendido na Gua Confecções no endereço: Rua 04 lote 02 Pólo de Modas –                  

Guará II – DF – Telefones: 3301-5539/ 999833075 
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Observações Importantes 

 
� Início das aulas: 25/01/21 

� A escola não se responsabilizará por perdas ou trocas de materiais não            

identificados; 

� Nosso uniforme estará sendo vendido na Gua Confecções no endereço: Rua 04            

lote 02 Pólo de Modas – Guará II – DF – Telefones: 3301-5539/ 999833075 
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Material  
01 agenda escolar (adquirida na escola) 03 tubos de gliter (prata) 
02 folhas de papel camurça (marrom/verde) 01 pote de massinha modelar 500g  
03 folhas de cartolina dupla face (azul/verde/vermelha) 02 metros de TNT (amarelo) 
02 folhas de papel cartão (azul claro, vermelho) 01 pacote de lantejoula grande 
03 folhas de cartolina branca 01 pacotes de botões (grande) - 15 und 
01 folha de papel celofane vermelho 03 placas de EVA (vermelha/preta/rosa) 
01 resma de papel A4 branco 01 metro de tecido - algodão cru 
01 rolo de fita crepe grossa marrom 45x50m 01 pasta de polionda com alça na cor amarela 
01 pacote de balão nº 09 - 50 unid 01 pasta com grampo cartolina na cor amarela 
02 pincéis nº 14 chato 01 caixa de sapato encapada de amarela, identificada. 
01 pacote de olhinhos móveis 05 lápis nº 2 identificados 
02 folhas de papel crepom (amarelo e vermelho) 01 mochila identificada contendo muda de roupa extra 
01 brinquedo pedagógico (conforme a idade) 03 cadernos grandes (brochura) – 96 folhas 
01 caixa de ecogiz de cera 01 caderno grande (brochura) – 48 folhas 
01 caixa de lápis de cor grande (24 cores) 02 tubos de cola 110gr 
01 garrafinha para água identificada 01 material dourado 
01 jogo de caneta hidrocor jumbo (12 cores) 01 régua de 30 cm 
01 lancheira/ 01 toalha de mão identificada 01 tela para pintura (30 x 30) 
01 tesoura sem ponta identificada 02 tintas de tecido 
01 estojo identificado  01 bloco criativo 320x235mm 
03 borrachas identificada 01 rolo de fita dupla face larga 25x50m 
01 blusa (adulto) velha para aula de artes (pintura) 01 caixa de cola colorida 
03 apontadores com depósito 01 pacote de palito de picolé colorido 
01 cola relevo - tridimensional 01 blusa (adulto) velha para aula de artes (pintura) 
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1º Ano  
Projeto Literário:  
� Será adquirido através do site Livro Fácil 

Livros Didáticos: 
�  Português:  Porta de Papel – ALFABETIZAÇÃO - Língua Portuguesa  
Autores: Angiolina Domanico Bragança / Isabella Pessoa de Melo Carpaneda/ Regina Iára 
Moreira Nassur  
Editora FTD 

� Porta de Papel – ALFABETIZAÇÃO -  Língua Portuguesa – Caderno de 
atividades 

Autores: Angiolina Domanico Bragança / Isabella Pessoa de Melo Carpaneda/ 
Regina Iára Moreira Nassur  
Editora FTD 
� Dicionário: Palavras...tantas palavras – Dicionário Ilustrado da Língua Portuguesa 
Helena Bonito Pereira/ Olga Coelho 

Editora FTD 
� Matemática: Centurión, La Scala e Rodrigues – 1° ano - Grandes Autores nos caminhos 

da BNCC 
1ª ed. – São Paulo 

Editora FTD - 2018 
� Ciências: Marcha Criança – 1° ano – De acordo com a BNCC 
Autoras: Maria Teresa/ Maria Elisabete/Armando Coelho/ Vivian Marsico 
14ª ed. – São Paulo: Scipione, 2019 
� Geografia:  Conjunto Faça! 1° ano - 1ª edição – São Paulo 
Autores: Angela Rama/Marcelo Moraes Paula 
Editora FTD 
� História: Sociedade & Cidadania – 1° ano - Grandes Autores nos caminhos da BNCC 
Autor: Alfredo Boulos Júnior 
2ª ed. – São Paulo – Editora FTD, 2018 
�  Religião: Crescer com alegria e fé 1 – Nova Edição 
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Autores: Ednilce Duran/ Glair Arruda 
Editora FTD – 2018 
� Inglês: Projeto Bilingue Thomas Jefferson adquirido na Escola. 

� Informática: Pensamento Computacional – Ed. Somos Educação (será adquirido através 

do site Livro Fácil) 

 

 

 

 

 

 

 
Observações Importantes 

 
� Início das aulas: 25/01/21 
� A escola não se responsabilizará por perdas ou trocas de materiais não identificados; 

� Nosso uniforme estará sendo vendido na Gua Confecções no endereço: Rua 04 lote 02 Pólo de Modas –                  

Guará II – DF – Telefones: 3301-5539/ 999833075 
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Material  
01 resma de papel (branca) 01 pacote de lantejoula grande 
02 metros de TNT marrom 02 folhas de papel camurça (preto/marrom) 
03 placas de EVA marrom/estampado/verde 01 folha de papel celofane 
02 folhas de papel cartão 02 cartolinas laminada dourada 
02 folhas de papel de seda (cores variadas) 01 fita crepe marrom 18x50m 
01 pacote de olhinhos móveis 03 cartolinas dupla face azul 
02 pinceis nº 14 01 bloco criativo 320x235mm 
01 metro de tecido - algodão cru 03 tubos de cola 110g 
01 agenda escolar (adquirida na escola) 01 material dourado 
03 cadernos universitários espiral 96 fls 01 régua de 30 cm 
01 caderno universitário espiral 48 fls 01 tela para pintura (30 x 30) 
01 tesoura sem ponta identificada 03 tintas de tecido 
01 caixa de ecogiz 02 colas gliter  
01 caixa de lápis de cor grande (24 cores) 01 caderno meia pauta 
01 jogo de caneta hidrocor jumbo(12 cores) 01 pasta fina com elástico de plástico na  cor vermelha 
05 lápis nº2  01 pasta com grampo cartolina na cor vermelha 
01 estojo identificado 01 caixa de sapato encapada na cor vermelha, identificada.  
03 borrachas brancas 01 durex largo transparente 45x50m 
03 apontadores com depósito 01 blusa (adulto) velha para aula de artes (pintura) 
01 pacote de palito de picolé colorido  
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2º Ano 
Livros de literatura: 
� Será adquirido através do site Livro Fácil 

Livros Didáticos 
 
� Língua Portuguesa: Isabella 2 – Grandes Autores nos caminhos da BNCC 
Autores:  Isabella Pessôa de Melo Carpaneda 
1ª ed. São Paulo - Editora FTD - 2018 
� Gramática: Descobrindo a gramática 2 
Autores: Gilio Giacomozzi/ Gildete Valério/ Geonice Valério 
Editora FTD 
� Dicionário: Palavras...tantas palavras – Dicionário Ilustrado da Língua Portuguesa 
Helena Bonito Pereira/ Olga Coelho 

Editora FTD 
� Matemática: Centurión, La Scala e Rodrigues – 2° ano - Grandes Autores nos caminhos 

da BNCC 
1ª ed. – São Paulo  

Editora FTD - 2018 
� Ciências: Marcha Criança – 2° ano – De acordo com a BNCC 
Autoras: Maria Teresa/ Maria Elisabete/Armando Coelho/ Vivian Marsico 
14ª ed. – São Paulo: Scipione, 2019 
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� Geografia: Conjunto Faça! 2° ano - 1ª edição – São Paulo 
Autores: Angela Rama/Marcelo Moraes Paula 
Editora FTD – 2020 
� História: Sociedade & Cidadania – 2° ano - Grandes Autores nos caminhos da BNCC 
Autor: Alfredo Boulos Júnior 
2ª ed. – São Paulo – Editora FTD, 2018 
� Religião: Crescer com alegria e fé 2 – Nova Edição 
Autores: Ednilce Duran/ Glair Arruda 
Editora FTD - 2018 
� Inglês: Projeto Bilíngue Thomas Jefferson adquirido na Escola. 

� Informática: Pensamento Computacional – Ed. Somos Educação (será adquirido através 

do site Livro Fácil) 
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Observações Importantes 

 
� Início das aulas: 25/01/21 
� A escola não se responsabilizará por perdas ou trocas de materiais não identificados; 

� Nosso uniforme estará sendo vendido na Gua Confecções no endereço: Rua 04 lote 02 Pólo de Modas –                  

Guará II – DF – Telefones: 3301-5539/ 999833075 
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Material  
01 resma de papel branca 05 envelopes pardos 31 x 41 
02 metros de TNT prata 02 pinceis nº 12 chato 
02 placas de EVA verde/vermelha 03 cartolinas dupla face verde 
04 folhas de papel cartão (verde/ marrom) 01 pacote de lantejoula grande 
04 folhas de papel de seda (cores variadas)  
02 folhas de papel camurça (/azul/verde) 02 folhas de papel celofane 
01 pacote de olhinhos móveis  
 02 lixas n° 2 
01 metro de tecido - algodão cru 01 bloco criativo 320x235mm 
01 agenda escolar (adquirida na escola) 03 tubos de cola 110g 
01 caderno universitário espiral 48 fls 01 material dourado 
03 cadernos universitários espiral 96 fls 01 régua de 30 cm 
01 tesoura sem ponta  01 tela para pintura (30 x 30) 
01 caixa de ecogiz de cera 03 tintas tecido 
01 caixa de lápis de cor (24 cores) 01 cola relevo – tridimensional 
01 jogo de caneta hidrocor jumbo (12 cores) 02 colas gliter 
05 lápis nº 2  01 caixa de sapato encapada de azul, identificada. 
01 estojo 01 pasta fina com elástico plástico na  cor azul 
03 borrachas brancas 01 pasta com grampo cartolina na cor azul 
03 apontadores com depósito 01 caderno meia pauta 
01 blusa (adulto) velha para aula de artes (pintura) 01 fita crepe marrom 18mmX50m 

http://www.emdp.com.br/


 
 
 
 

 
 

3º Ano 
Livros de literatura: 
� Será adquirido através do site Livro Fácil 

Livros Didáticos 
� Língua Portuguesa: Isabella 3 – Grandes Autores nos caminhos da BNCC 
Autores:  Isabella Pessôa de Melo Carpaneda 
1ª ed. São Paulo - Editora FTD - 2018 
� Gramática: Descobrindo a gramática 3 

Autores: Gilio Giacomozzi/ Gildete Valério/ Geonice Valério 
Editora FTD 
� Minidicionário da Língua Portuguesa 
Autor: Silveira Bueno 
Editora FTD 
� Matemática: Centurión, La Scala e Rodrigues – 3° ano - Grandes Autores nos caminhos 

da BNCC 
1ª ed. – São Paulo 

Editora FTD - 2018 
� Ciências: Marcha Criança – 3° ano – De acordo com a BNCC 
Autoras: Maria Teresa/ Maria Elisabete/Armando Coelho/ Vivian Marsico 
14ª ed. – São Paulo: Scipione, 2019 
� Geografia: Conjunto Faça! 3° ano - 1ª edição – São Paulo 
Autores: Angela Rama/Marcelo Moraes Paula 
Editora FTD 
� História: Sociedade & Cidadania – 3° ano - Grandes Autores nos caminhos da BNCC 
Autor: Alfredo Boulos Júnior 
2ª ed. – São Paulo – Editora FTD, 2018 
� Religião: Crescer com alegria e fé 3 – Nova Edição 
Autores: Ednilce Duran/ Glair Arruda 
Editora FTD - 2018 
� Inglês: Projeto Bilíngue Thomas Jefferson adquirido na Escola. 

Informática: Pensamento Computacional – Ed. Somos Educação (será adquirido através 

do site Livro Fácil) 
____________________________________________________________________________________ 
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Observações Importantes 

 
� Início das aulas: 25/01/21 

� A escola não se responsabilizará por perdas ou trocas de materiais não identificados; 

� Nosso uniforme estará sendo vendido na Gua Confecções no endereço: Rua 04 lote 02 Pólo               

de Modas – Guará II – DF – Telefones: 3301-5539/ 999833075 
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Material  
01 resma de papel branca 02 pinceis nº 18 chato 
02 metros de TNT preto 04 cartolinas dupla face (amarela/marrom) 
03 placas de EVA (amarelo/vermelho/verde) 01 pacote de lantejoula 
02 folhas de papel cartão (branco/preta) 04 folhas de papel camurça (vermelho/amarelo) 
02 folhas de papel de seda (cores variadas) 02 lixa nº02 
02 folhas de papel crepom (marrom/laranja) 01 bloco criativo 320x235mm 
01 pacote de olhinhos móveis 03 tubos de cola 110g 
01 metro de tecido - algodão cru 01 material dourado 
01 agenda escolar (adquirida na escola) 01 régua de 30 cm 
04 cadernos universitários espiral 96 fls 01 tela para pintura (30 x 30) 
01 caderno universitário espiral 48 fls 03 tintas tecido 
01 tesoura sem ponta 01 cola relevo – tridimensional 
01 caixa de ecogiz de cera  02 colas gliter 
01 caixa de lápis de cor (24 cores) 01 caderno meia pauta 
05 lápis nº2  01 fita crepe marrom 18mmX50m 
01 estojo 01 caixa de sapato encapada de verde, identificada. 
03 borrachas brancas 01 pasta fina com elástico plástica na  cor verde 
03 apontadores com depósito 01 pasta com grampo cartolina na cor verde 
01 jogo de caneta hidrocor jumbo  (12 cores) 01 blusa (adulto) velha para aula de artes (pintura) 
05 envelopes pardos 31 x 41  

http://www.emdp.com.br/


 
 

 
 
 

4º Ano 
Livros de literatura: 
� Será adquirido através do site Livro Fácil 

Livros Didáticos 
� Língua Portuguesa:  Isabella 4 – Grandes Autores nos caminhos da BNCC 
Autores:  Isabella Pessôa de Melo Carpaneda 
1ª ed. São Paulo - Editora FTD – 2018 
� Gramática:  Descobrindo a gramática 4 
Autores: Gilio Giacomozzi/ Gildete Valério/ Geonice Valério 
Editora FTD 
� Minidicionário da Língua Portuguesa 
Autor: Silveira Bueno 
Editora FTD 
� Matemática: Centurión, La Scala e Rodrigues – 4° ano - Grandes Autores nos 

caminhos da BNCC 
1ª ed. – São Paulo  
Editora FTD - 2018  
� Ciências : Marcha Criança – 4° ano – De acordo com a BNCC 
Autoras: Maria Teresa/ Maria Elisabete/Armando Coelho/ Vivian Marsico 
14ª ed. – São Paulo: Scipione, 2019 
� História & Geografia:  Distrito Federal 
Autor: Denise Pereira Lima/ Maria Vilaní de Almeida 
Editora FTD 
� Religião: Crescer com alegria e fé 4 – Nova Edição 
Autores: Ednilce Duran/ Glair Arruda 
Editora FTD - 2018 
� Inglês: Projeto Bilíngue Thomas Jefferson adquirido na Escola. 
 
� Informática: Pensamento Computacional – Ed. Somos Educação (será adquirido 

através do site Livro Fácil) 
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Observações Importantes 

 
� Início das aulas: 25/01/21 

� A escola não se responsabilizará por perdas ou trocas de materiais não            

identificados; 
� Nosso uniforme estará sendo vendido na Gua Confecções no endereço: Rua 04            

lote 02 Pólo de Modas – Guará II – DF – Telefones: 3301-5539/ 999833075 
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Material  
01 agenda escolar (adquirida na escola) 05 envelopes pardos 31 x 41 
02 metros de TNT branco 02 pinceis nº 18 chato 
03 placas de EVA (branco/ azul/laranja) 04 cartolinas dupla face azul/vermelho 
02 folhas de papel cartão (preto/branco) 01 pacote de lantejoula grande  
01 rolinho de pintura 02 folhas de papel crepom (laranja) 
02 folhas de papel camurça (azul/verde) 01 folha de papel celofane 
01 fita crepe marrom 18mmx50mm 01 lixas nº 02 
01 pacote de olhinhos móveis 01 metro de tecido - algodão cru 
01 resma de papel branca 01 bloco criativo 320x235mm 
05 cadernos universitários espiral 96 fls  03 tubos de cola 110g 
01 caderno universitário espiral 48 fls 01 tela para pintura (30 x 30) 
01 kit Geometria (01 compasso/01 transferidor/01 régua de 30 cm) 03 tintas tecido 
01 tesoura sem ponta  01 cola relevo - tridimensional 
01 caixa de ecogiz de cera 02 colas gliter 
01 caixa de lápis de cor grande (24 cores) 03 canetas (azul, preta e vermelha) 
01 jogo de caneta hidrocor  (12 cores) 01 corretivo 
05 lápis nº2  01 caixa de sapato encapada de azul, identificada. 
01 estojo 01 pasta fina com elástico plástica na cor azul 
03 borrachas brancas 01 pasta com grampo cartolina na cor azul 
01 caderno meia pauta 01 blusa (adulto) velha para aula de artes (pintura) 
03 apontadores com depósito  
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5º Ano  
Livros de literatura: 
� Será adquirido através do site Livro Fácil 

Livros Didáticos 
� Língua Portuguesa:  Isabella 5 – Grandes Autores nos caminhos da BNCC 
Autores:  Isabella Pessôa de Melo Carpaneda 
1ª ed. São Paulo - Editora FTD - 2018 
� Gramática:  Descobrindo a gramática 5 
Autores: Gilio Giacomozzi/ Gildete Valério/ Geonice Valério 
Editora FTD 
� Minidicionário da Língua Portuguesa 
Autor: Silveira Bueno 
Editora FTD 
� Matemática: Centurión, La Scala e Rodrigues – 5° ano - Grandes Autores nos 

caminhos da BNCC 
1ª ed. – São Paulo 

Editora FTD - 2018 
� Ciências : Marcha Criança – 5° ano – De acordo com a BNCC 
Autoras: Maria Teresa/ Maria Elisabete/Armando Coelho/ Vivian Marsico 
14ª ed. – São Paulo: Scipione, 2019 
� Geografia:  Conjunto Faça! 5° ano – 1ª edição – São Paulo 
Autores: Angela Rama/Marcelo Moraes Paula 
Editora FTD 
� História: Sociedade & Cidadania 5 – 2ª edição - Grandes Autores nos caminhos 

da BNCC 
Autor: Alfredo Boulos Júnior 
Editora FTD – 2018 – Grandes Autores no caminho da BNCC 
� Religião: Crescer com alegria e fé 5 – Nova Edição 
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Autores: Ednilce Duran/ Glair Arruda 
Editora FTD - 2018 
� Inglês: Projeto Bilíngue Thomas Jefferson adquirido na Escola.  

� Informática: Pensamento Computacional – Ed. Somos Educação (será adquirido 

através do site Livro Fácil) 
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