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Lista de Materiais 2018
1° ano – Ensino Fundamental - Anos Iniciais
LIVROS
Língua Portuguesa:
 Interpretação de texto – Volume 1 – Desenvolvendo a Competência Leitora – William Cereja e Ciley
Cleto – Editora Atual
 Dicionário da língua portuguesa ilustrado – Saraiva Júnior - Editora Saraiva – 3ª Edição
 Projeto Ciranda Literária: Caderno de Produção (exclusivo do Colégio Liceu – venda na secretaria)
 Gramática Fundamental 1 – Douglas Tufano – Editora Moderna
Literatura:
 Menina Bonita do Laço de Fita – Ana Maria Machado – Editora Ática
 Era Uma Vez... – Cacau Vilardo – Editora Paulinas, 1ª edição
 A Lagarta que tinha medo de voar – Cleide Vilas – Editora Paulinas,10 edição
 A Descoberta da Joaninha – Bellah Leite Cordeiro - Editora Paulinas, 29ª edição
 O menino que via com as mãos – Alexandre Azevedo – Editora Paulinas ,9ª edição
 Se criança governasse o mundo... – Marcelo Xavier – Formato , 7ª edição
Matemática:
 Projeto Apis – 1°ano – Luiz Roberto Dante – Editora Ática - 2° Edição
Ciências:
 Coleção Marcha Criança – 1° ano – Maria Tereza, Maria Elizabete e Armanda Coelho – Editora
Scipione.
Inglês:
 American Tiger Student's Book With Workbook Pack-1 – Carol Read, Mark Ormerod - 9786685728118
Material individual (deverá permanecer na mochila do aluno)
Material solicitado
Agenda personalizada do Liceu (vendida na secretaria da
escola)
01 pasta preta catálogo (50 plásticos) identificada

01 pasta plástica com grampo trilho ofício transparente.
01 garrafa (gravar o nome da criança)
01 estojo completo contendo:
 04 lápis de escrever
 04 borrachas
 01 régua de alumínio de 30 cm
 01 caixa de lápis de cor 12 cores
 01 apontador com depósito
 01 caixa de giz de cera
 01 tesoura sem ponta
 01 cola bastão
 01 material dourado
 cédulas de dinheiro e moedas de brinquedo
 20 botões de cores e tamanhos diferentes
02 telas 30 x 40 (Identificadas)
01 jaleco branco com mangas compridas - identificado
02 gibis Turma da Mônica (identificados)
01 cadernos brochura 96 folhas - com pauta (Português).
04 cadernos brochura 48 folhas – com pauta (Inglês, Ciências,
História e Geografia).
01 caderno grande, capa dura, quadriculado brochura 1cm
X 1cm com 96 folhas, formato 220mm x 315mm - (Matemática)

Plano de Execução – Lei Distrital n° 4311/2009
Uso individual do educando para comunicação entre a
família e a escola.
Uso individual do educando. O portfólio serve para catalogar
as produções individuais nos dois semestres de xadrez, artes e
laboratório.
Para relatórios de avaliação individual.
Uso individual do educando para água.
Uso individual do educando para realizar diversas atividades.

Propor a utilização manuseando os objetos para
compreender e relacionar com mais autonomia os conceitos
trabalhados em matemática.
Utilizado para desenvolver atividades em exposição de
temas trabalhados.
Uso individual do educando para laboratório de ciências.
Utilizados para desenvolver a leitura do educando.
Uso individual do educando para atividades de língua
portuguesa, matemática,
ciências, inglês
história e
geografia.

Material a ser entregue na escola, uso diário
01 resma de papel A4, branco
02 folhas de papel crepom
05 folhas de cartolina colorida dupla-face cores variadas
03 folhas de papel laminado ( cores variadas)
04 folhas de papel cartão – cores variadas
01 bloco de papel lumipaper

Utilização para impressão de atividades individuais dos
diversos conteúdos, murais, produções textuais etc.
Produção de atividades artísticas e culturais.

01 fita craft gomado
02 metros papel contact transparente
02 pacotes de papel sulfite A4 azul - 100 folhas
02 blocos de papel criativo A4 (cores vivas) – 120g/m²
02 blocos de desenho A4 branco –140g/m²
01 pacote de cartolina A4 amarela
05 placas de EVA cores variadas (2mm de espessura)
01 placa de EVA plush - cor variada (2mm de espessura)
01 placa de EVA com gliter - cor variada (2mm de espessura)
01 metro de tecido cru
02 metros de TNT vermelho
02 metros de TNT verde
03 folhas de papel pardo
08 envelopes brancos tamanho A4
03 folhas de papel celofane (cores variadas)
03 folhas de papel camurça ( cores variadas)
01 papel nacarado
03 tubos de cola líquida de 110g
01 rolo de fita laminada
02 fitas de cetim nº05 22mm (vermelho e azul)
01 caixa de massa de modelar
01 fita durex larga transparente
01 pincel cabo amarelo n°12
02 caixas de cola colorida
01 caixa de cola glitter
01 rolo para pintura 7cm
03 potes de tinta acrílica 250 ML (amarelo, vermelho e
laranja)
01 rolo de barbante cru
01 pacote de balão n°9
01 kg de argila
03 tintas puff (cores variadas)
03 folha de lixa grossa n° 120

Utilização em sala, para produções relativas a Feira de
Ciências, Feira Literária e Festa da Família.
Plastificação de fichas individuais do educando
Usar na confecção de trabalhos expostos no caderno, mural
e etc.
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com
tinta, pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com
tinta, pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes
variados, trabalhos de artes e projeto literário.
Trabalhar cores, texturas, murais e artes manuais. Utilização
em sala, para produções relativas a Feira de Ciências, Feira
Literária e Festa da Família.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e
adereços com temas típicos e datas comemorativas.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e
adereços com temas típicos e datas comemorativas.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e
adereços com temas típicos e datas comemorativas.
Trabalhar texturas, murais e artes manuais.
Uso individual do educando. Utilizado para o envio das
avaliações bimestrais.
Desenvolver trabalhos de música, artes e xadrez.
Trabalhar cores, texturas, murais e artes manuais.
Trabalhar texturas e desenvolver trabalhos de música, artes e
xadrez.
Utilizado pelo aluno em diversas atividades envolvendo
colagens.
Utilizado pelo aluno em diversas atividades envolvendo
decoração. Técnicas arte e outros.
Utilização em sala, para produções relativas a Feira de
Ciências, Feira Literária e Festa da Família.
Desenvolver trabalhos de música, artes e xadrez.
Utilização em sala, para produções relativas a Feira de
Ciências, Feira Literária e Festa da Família.
Executar trabalho de artes.
Utilização em sala, para realizar produções artísticas ,
interagindo com os materiais experimentando-os de modo a
utilizá-los nos trabalhos pessoais.
Desenvolver trabalhos de artes, projetos e outros.
Utilizados em trabalhos com pintura.
Usar em trabalho que envolvam confecção e projetos.
Utilizados em dinâmicas variadas, nas aulas de música,
educação física e outras.
Utilizados em trabalhos manuais.
Utilizado em trabalhos de artes, decoração, colagens e etc.
Trabalhar texturas, murais e artes manuais.

Importante:
 Os materiais acima descritos serão utilizados ao longo do ano letivo de 2018.
 A entrega do material será na semana de 15 a 19 de janeiro de 2018 no horário de 08h às 18h.
 Os uniformes são de uso obrigatório e deverão ser identificados com o nome da criança (de
preferência bordado o nome logo abaixo do logotipo do Colégio).
 Os livros e os cadernos deverão vir encapados com plástico adesivo transparente e etiquetados
com o nome completo do aluno e o ano que está cursando.
 O estojo, de uso individual, deverá permanecer na mochila do aluno, juntamente com os livros e
cadernos.
 Os uniformes de dança e futsal serão restritos a Educação Infantil.
 PROCON – telefone: 151.
OBS: Os uniformes serão vendidos exclusivamente dentro do Colégio.
Os livros didáticos e literários estarão à venda na escola através das editoras a partir do dia
27/11/2017.

“Escola e Família!
Juntos escrevemos
um futuro melhor!
Obrigada pela confiança!
Colégio Liceu

0802

Rua 6, Chácara 253, Lote A – Vicente Pires Fone: 3052-5200
www.liceubrasIlia.com.br

Lista de Materiais 2018
2° ano – Ensino Fundamental - Anos Iniciais
LIVROS
Língua Portuguesa:
 Interpretação de texto – Volume 2 – Desenvolvendo a Competência Leitora – William Cereja e Ciley
Cleto – Editora Atual
 Minidicionário Soares Amora da Língua Portuguesa – Editora Saraiva – 20ª edição
 Projeto Ciranda Literária: Caderno de Produção (exclusivo do Colégio Liceu – venda na secretaria)
 Gramática Fundamental 2 – Douglas Tufano – Editora Moderna – 3ª Edição
Literatura:
 A Misteriosa Caixa do Contador de Histórias – Sérgio Palmiro Serrano – Editora Paulinas, 6ª ed.
 Eu Sou Assim Viu? – Márcia Leite – Editora Formato, 1ª edição.
 Falando Pelos Cotovelos – Lúcia Pimentel Góes- Editora Moderna, 3ª ed.
 O Menino Que Descobriu Brasília – Regina Célia Melo – Editora Paulinas,2ª ed.
 Pretinha de Neve e os Sete Gigantes – Rubem Filho – Editora Paulinas,4ª ed.
 Tem uma janela na minha boca – Blandina Franco e José Carlos Lollo – Salamandra (Ed. Moderna)
Matemática:
 Projeto Apis – 2°ano – Luiz Roberto Dante – Editora Ática - 3° Edição
Ciências:
 Aprender Juntos – Ciências 2 – Cristiane Motta – Editora SM
Geografia:
 Projeto Lumirá – Geografia 2 – Editora Ática
História:
 Projeto Lumirá – História 2 – Editora Ática
Inglês:
 Next Move 1 – Student´s Book – Amanda Cant e Mary Charrington – Macmillan - 9780230444249
 Next Move 1 – Workbook 1 – Amanda Cant – Macmillan - 9780230438453
Material individual (deverá permanecer na mochila do aluno)
Material solicitado
Plano de Execução – Lei Distrital n° 4311/2009
Agenda personalizada do Liceu (vendida na secretaria da
Uso individual do educando para comunicação entre a família
escola)
e a escola.
01 pasta preta catálogo (50 plásticos) identificada
Uso individual do educando. O portfólio serve para catalogar
as produções individuais nos dois semestres de xadrez, artes e
laboratório.
01 garrafa (gravar o nome da criança)
Uso individual do educando para água.
01 estojo completo contendo:
Uso individual do educando para realizar diversas atividades.
 04 lápis de escrever
 04 borrachas
 01 régua de alumínio de 30 cm
 01 caixa de lápis de cor 12 cores
 01 apontador com depósito
 01 caixa de giz de cera
 01 tesoura sem ponta
 01 cola bastão
 01 material dourado
Propor a utilização manuseando os objetos para compreender
 cédulas de dinheiro e moedas de brinquedo
e relacionar com mais autonomia os conceitos trabalhados em
 20 botões de cores e tamanhos diferentes
matemática.
Utilizado para desenvolver atividades em exposição de temas
02 telas 30 x 40 (Identificadas)
trabalhados.
01 jaleco branco com mangas compridas - identificado
Uso individual do educando para laboratório de ciências.
02 gibis Turma da Mônica (identificados)
Utilizados para desenvolver a leitura do educando.
04 cadernos brochura 96 folhas - com pauta (Português,
Uso individual do educando para atividades de língua
Inglês, Ciências, História e Geografia).
portuguesa, matemática, ciências, inglês história e geografia.
01 caderno grande, capa dura, quadriculado brochura
1cm X 1cm com 96 folhas, formato 220mm x 315mm (Matemática)
Material a ser entregue na escola, uso diário
Utilização para impressão de atividades individuais dos diversos
01 resma de papel A4, branco
conteúdos, murais, produções textuais etc.
02 folhas de papel crepom
Produção de atividades artísticas e culturais.
05 folhas de cartolina colorida dupla-face cores variadas
03 folhas de papel laminado ( cores variadas)

04 folhas de papel cartão – cores variadas
01 bloco de papel lumipaper
01 fita craft gomado
02 metros papel contact transparente
02 pacotes de papel sulfite A4 amarelo - 100 folhas
02 blocos de papel criativo A4 (cores vivas) – 120g/m²
02 blocos de desenho A4 branco –140g/m²
01 pacote de cartolina A4 verde
05 placas de EVA cores variadas (2mm de espessura)
01 placa de EVA plush - cor variada (2mm de espessura)
01 placa de EVA com gliter - cor variada (2mm de
espessura)
01 metro de tecido cru
02 metros de TNT azul
02 metros de TNT amarelo
03 folhas de papel pardo
08 envelopes brancos tamanho A4
03 folhas de papel celofane (cores variadas)
03 folhas de papel camurça ( cores variadas)
01 papel nacarado
03 tubos de cola líquida de 110g
01 rolo de fita laminada
02 fitas de cetim nº05 22mm (verde e preto)
01 caixa de massa de modelar
01 fita durex larga transparente
01 pincel cabo amarelo n°12
02 caixas de cola colorida
01 caixa de cola glitter
01 rolo para pintura 7cm
03 potes de tinta acrílica 250 ML (verde, azul claro e rosa)
01 rolo de barbante cru
01 pacote de balão n°9
01 kg de argila
03 tintas puff (cores variadas)
03 folha de lixa grossa n° 120

Utilização em sala, para produções relativas a Feira de
Ciências, Feira Literária e Festa da Família.
Plastificação de fichas individuais do educando
Usar na confecção de trabalhos expostos no caderno, mural e
etc.
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com
tinta, pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com
tinta, pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados,
trabalhos de artes e projeto literário.
Trabalhar cores, texturas, murais e artes manuais. Utilização em
sala, para produções relativas a Feira de Ciências, Feira
Literária e Festa da Família.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e
adereços com temas típicos e datas comemorativas.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e
adereços com temas típicos e datas comemorativas.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e
adereços com temas típicos e datas comemorativas.
Trabalhar texturas, murais e artes manuais.
Uso individual do educando. Utilizado para o envio das
avaliações bimestrais.
Desenvolver trabalhos de música, artes e xadrez.
Trabalhar cores, texturas, murais e artes manuais.
Trabalhar texturas e desenvolver trabalhos de música, artes e
xadrez.
Utilizado pelo aluno em diversas atividades envolvendo
colagens.
Utilizado pelo aluno em diversas atividades envolvendo
decoração. Técnicas arte e outros.
Utilização em sala, para produções relativas a Feira de
Ciências, Feira Literária e Festa da Família.
Desenvolver trabalhos de música, artes e xadrez.
Utilização em sala, para produções relativas a Feira de
Ciências, Feira Literária e Festa da Família.
Executar trabalho de artes.
Utilização em sala, para realizar produções artísticas ,
interagindo com os materiais experimentando-os de modo a
utilizá-los nos trabalhos pessoais.
Desenvolver trabalhos de artes, projetos e outros.
Utilizados em trabalhos com pintura.
Usar em trabalho que envolvam confecção e projetos.
Utilizados em dinâmicas variadas, nas aulas de música,
educação física e outras.
Utilizados em trabalhos manuais.
Utilizado em trabalhos de artes, decoração, colagens e etc.
Trabalhar texturas, murais e artes manuais.

Importante:
 Os materiais acima descritos serão utilizados ao longo do ano letivo de 2018.
 A entrega do material será na semana de 15 a 19 de janeiro de 2018 no horário de 08h às 18h.
 Os uniformes são de uso obrigatório e deverão ser identificados com o nome da criança (de
preferência bordado o nome logo abaixo do logotipo do Colégio).
 Os livros e os cadernos deverão vir encapados com plástico adesivo transparente e etiquetados
com o nome completo do aluno e o ano que está cursando.
 O estojo, de uso individual, deverá permanecer na mochila do aluno, juntamente com os livros e
cadernos.
 Os uniformes de dança e futsal serão restritos a Educação Infantil.
 PROCON – telefone: 151.
OBS: Os uniformes serão vendidos exclusivamente dentro do Colégio.
Os livros didáticos e literários estarão à venda na escola através das editoras a partir do dia
27/11/2017.
“Escola e Família!
Juntos escrevemos
um futuro melhor!
Obrigada pela confiança!
Colégio Liceu

0802

Rua 6, Chácara 253, Lote A – Vicente Pires Fone: 3052-5200
www.liceubrasIlia.com.br

Lista de Materiais 2018
3° ano – Ensino Fundamental – Anos Iniciais
LIVROS
Língua Portuguesa:
 Interpretação de texto – Volume 3 – Desenvolvendo a Competência Leitora – William Cereja e Ciley
Cleto – Editora Atual
 Minidicionário Soares Amora da Língua Portuguesa – Editora Saraiva – 20ª edição
 Projeto Ciranda Literária: Caderno de Produção (exclusivo do Colégio Liceu – venda na secretaria)
 Gramática Fundamental 3 – Douglas Tufano – Editora Moderna – 3ª Edição
Literatura:
 Caça ao tesouro - Uma viagem ecológica – Liliana Iacocca e Michele Iacocca – Editora Ática,16ª
edição.
 Fábulas de Esopo – Jean de La Fontaine , adaptação de Lúcia Tulchinski- Editora Scipione, 2ª edição.
 Diferentes somos todos – Alina Perlman – Edições SM ,2ª edição.
 Vovô Gagá – Márcia Abreu – Editora Moderna,1ª edição
 O guardador de palavras – Marina Pechlivanis – Editora Saraiva , 7ª edição
 O monstrinho Medonhento - Mário Lago- Editora Moderna , 39ª edição
 Bulling –Não quero ir pra escola! – João Pedro Roriz – Editora Paulinas, 1ª edição
 O Muro – Júlio Emílio Braz – Editora Paulinas,7ª edição
Matemática:
 Projeto Apis – 3°ano – Luiz Roberto Dante – Editora Ática - 2° Edição
Ciências:
 Aprender Juntos – Ciências 3 – Editora SM
Geografia:
 Projeto Lumirá – Geografia 3 – Editora Ática
História:
 Projeto Limirá – História 3 – Editora Ática
Inglês:
 Next Move 2 – Student´s Book – Amanda Cant e Mary Charrington -Macmillan - 9780230444287
 Next Move 2 – Workbook – Amanda Cant e Mary Charrington - Macmillan - 9780230440944
Material individual (deverá permanecer na mochila do aluno)
Material solicitado
Agenda personalizada do Liceu (vendida na secretaria da
escola)
01 pasta preta catálogo (50 plásticos) identificada

01 garrafa (gravar o nome da criança)
01 estojo completo contendo:
 04 lápis de escrever
 04 borrachas
 01 régua de alumínio de 30 cm
 01 caixa de lápis de cor 12 cores
 01 apontador com depósito
 01 caixa de giz de cera
 01 tesoura sem ponta
 01 cola bastão
 01 material dourado
 cédulas de dinheiro e moedas de brinquedo
 20 botões de cores e tamanhos diferentes
02 telas 30 x 40 (Identificadas)
01 jaleco branco com mangas compridas - identificado
02 gibis Turma da Mônica (identificados)
05 cadernos brochura 96 folhas - com pauta (Português,
Inglês, Ciências, História e Geografia).
01 caderno grande, capa dura, quadriculado brochura
1cm X 1cm com 96 folhas, formato 220mm x 315mm (Matemática)

01 resma de papel A4, branco
02 folhas de papel crepom

Plano de Execução – Lei Distrital n° 4311/2009
Uso individual do educando para comunicação entre a família e
a escola.
Uso individual do educando. O portfólio serve para catalogar as
produções individuais nos dois semestres de xadrez, artes e
laboratório.
Uso individual do educando para água.
Uso individual do educando para realizar diversas atividades.

Propor a utilização manuseando os objetos para compreender e
relacionar com mais autonomia os conceitos trabalhados em
matemática.
Utilizado para desenvolver atividades em exposição de temas
trabalhados.
Uso individual do educando para laboratório de ciências.
Utilizados para desenvolver a leitura do educando.
Uso individual do educando para atividades de língua
portuguesa, matemática, ciências, inglês história e geografia.

Material a ser entregue na escola, uso diário
Utilização para impressão de atividades individuais dos diversos
conteúdos, murais, produções textuais etc.
Produção de atividades artísticas e culturais.

05 folhas de cartolina colorida dupla-face cores variadas
03 folhas de papel laminado ( cores variadas)
04 folhas de papel cartão – cores variadas
01 bloco de papel lumipaper
01 fita craft gomado
02 metros papel contact transparente
02 pacotes de papel sulfite A4 verde - 100 folhas
02 blocos de papel criativo A4 (cores vivas) – 120g/m²
02 blocos de desenho A4 branco –140g/m²
01 pacote de cartolina A4 azul
05 placas de EVA cores variadas (2mm de espessura)
01 placa de EVA plush - cor variada (2mm de espessura)
01 placa de EVA com gliter - cor variada (2mm de
espessura)
01 metro de tecido cru
02 metros de TNT marrom
02 metros de TNT rosa
03 folhas de papel pardo
08 envelopes brancos tamanho A4
03 folhas de papel celofane (cores variadas)
03 folhas de papel camurça ( cores variadas)
01 papel nacarado
03 tubos de cola líquida de 110g
01 rolo de fita laminada
02 fitas de cetim nº05 22mm (amarelo e marrom)
01 fita durex larga transparente
01 pincel cabo amarelo n°12
02 caixas de cola colorida
01 caixa de cola glitter
01 rolo para pintura 7cm
03 potes de tinta acrílica 250 ML (marrom, preto e branco)
01 rolo de barbante cru
01 pacote de balão n°9
01 kg de argila
03 tintas puff (cores variadas)
03 folha de lixa grossa n° 120

Utilização em sala, para produções relativas a Feira de Ciências,
Feira Literária e Festa da Família.
Plastificação de fichas individuais do educando
Usar na confecção de trabalhos expostos no caderno, mural e
etc.
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com
tinta, pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com
tinta, pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados,
trabalhos de artes e projeto literário.
Trabalhar cores, texturas, murais e artes manuais. Utilização em
sala, para produções relativas a Feira de Ciências, Feira Literária
e Festa da Família.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Trabalhar texturas, murais e artes manuais.
Uso individual do educando. Utilizado para o envio das
avaliações bimestrais.
Desenvolver trabalhos de música, artes e xadrez.
Trabalhar cores, texturas, murais e artes manuais.
Trabalhar texturas e desenvolver trabalhos de música, artes e
xadrez.
Utilizado pelo aluno em diversas atividades envolvendo colagens.
Utilizado pelo aluno em diversas atividades envolvendo
decoração. Técnicas arte e outros.
Utilização em sala, para produções relativas a Feira de Ciências,
Feira Literária e Festa da Família.
Utilização em sala, para produções relativas a Feira de Ciências,
Feira Literária e Festa da Família.
Executar trabalho de artes.
Utilização em sala, para realizar produções artísticas , interagindo
com os materiais experimentando-os de modo a utilizá-los nos
trabalhos pessoais.
Desenvolver trabalhos de artes, projetos e outros.
Utilizados em trabalhos com pintura.
Usar em trabalho que envolvam confecção e projetos.
Utilizados em dinâmicas variadas, nas aulas de música,
educação física e outras.
Utilizados em trabalhos manuais.
Utilizado em trabalhos de artes, decoração, colagens e etc.
Trabalhar texturas, murais e artes manuais.

Importante:
 Os materiais acima descritos serão utilizados ao longo do ano letivo de 2018.
 A entrega do material será na semana de 15 a 19 de janeiro de 2018 no horário de 08h às 18h.
 Os uniformes são de uso obrigatório e deverão ser identificados com o nome da criança (de preferência
bordado o nome logo abaixo do logotipo do Colégio).
 Os livros e os cadernos deverão vir encapados com plástico adesivo transparente e etiquetados com o
nome completo do aluno e o ano que está cursando.
 O estojo, de uso individual, deverá permanecer na mochila do aluno, juntamente com os livros e
cadernos.
 Os uniformes de dança e futsal serão restritos a Educação Infantil.
 PROCON – telefone: 151.
OBS: Os uniformes serão vendidos exclusivamente dentro do Colégio.
Os livros didáticos e literários estarão à venda na escola através das editoras a partir do dia 27/11/2017.
“Escola e Família!
Juntos escrevemos
um futuro melhor!

Obrigada pela confiança!

0802
Colégio
Liceu

Rua 6, Chácara 253, Lote A – Vicente Pires Fone: 3052-5200
www.liceubrasIlia.com.br

Lista de Materiais 2018
4° ano – Ensino Fundamental – Anos Iniciais
LIVROS
Língua Portuguesa: Interpretação de texto – Volume 4 – Desenvolvendo a Competência Leitora – William
Cereja e Ciley Cleto – Editora Atual
 Minidicionário Soares Amora da Língua Portuguesa – Editora Saraiva – 20ª edição
 Projeto Ciranda Literária: Caderno de Produção (exclusivo do Colégio Liceu – venda na secretaria)
 Gramática Fundamental 4 – Douglas Tufano – Editora Moderna – 3ª Edição
Literatura:
 As Latinhas também Amam: um romance a favor da reciclagem. Julieta de Godoy Ladeira- Atual
Editora,17ª edição.
 O Príncipe e o mendigo – Mark Twain. tradução e adaptação de Cláudia Lopes – Editora Scipione,3ª ed.
 O Caderno De Perguntas De Rebeca – Telma Guimarães Castro Andrade – Atual editora, 15º edição.
 A Viagem ao Centro da Terra – Júlio Verne , adaptação de lúcia Tulchinski – Editora Scipione , 2ª ed.
 Novos casos do detetive Bolotinha – Kalunga – Editora Paulinas, 1ª edição
 Era mais uma vez outra vez – Glaucia Lewicki – Edições SM,2ª edição
 Felicidade não tem cor – Júlio Emílio Braz – Editora Moderna ,2ª edição
 A Cidade Muda – Eduardo Amos – Editora Moderna ,2ª edição
Matemática:
 Projeto Apis – 4°ano – Luiz Roberto Dante – Editora Ática - 2° Edição
Ciências:
 Aprender Juntos – Ciências 4 – Cristiane Motta – Editora SM
Geografia:
 Projeto Lumirá – Geografia 4 – Editora Ática
História:
 Projeto Lumirá – História 4 – Editora Ática
Inglês:
 Next Move 3 – Student´s Book- Amanda Cant e Mary Charrington – Macmillan – 9780230444324
 Next Move 3 – Workbook – Amanda Cant e Mary Charrington - Macmillan – 9780230441057
Material individual (deverá permanecer na mochila do aluno)
Material solicitado
Agenda personalizada do Liceu (vendida na secretaria da
escola)
01 pasta preta catálogo (50 plásticos) identificada

01 garrafa (gravar o nome da criança)
01 estojo completo contendo:
 04 lápis de escrever
 04 borrachas
 01 régua de alumínio de 30 cm
 01 caixa de lápis de cor 12 cores
 01 apontador com depósito
 01 caixa de giz de cera
 01 tesoura sem ponta
 01 cola bastão
 01 material dourado
 cédulas de dinheiro e moedas de brinquedo
 20 botões de cores e tamanhos diferentes
02 telas 30 x 40 (Identificadas)
01 jaleco branco com mangas compridas - identificado
02 gibis Turma da Mônica (identificados)
05 cadernos brochura 96 folhas - com pauta (Português,
Inglês, Ciências, História e Geografia).
01 caderno grande, capa dura, quadriculado brochura
1cm X 1cm com 96 folhas, formato 220mm x 315mm (Matemática)

Plano de Execução – Lei Distrital n° 4311/2009
Uso individual do educando para comunicação entre a família e
a escola.
Uso individual do educando. O portfólio serve para catalogar as
produções individuais nos dois semestres de xadrez, artes e
laboratório.
Uso individual do educando para água.
Uso individual do educando para realizar diversas atividades.

Propor a utilização manuseando os objetos para compreender e
relacionar com mais autonomia os conceitos trabalhados em
matemática.
Utilizado para desenvolver atividades em exposição de temas
trabalhados.
Uso individual do educando para laboratório de ciências.
Utilizados para desenvolver a leitura do educando.
Uso individual do educando para atividades de língua
portuguesa, matemática, ciências, inglês história e geografia.

Material a ser entregue na escola, uso diário
01 resma de papel A4, branco
02 folhas de papel crepom
05 folhas de cartolina colorida dupla-face cores variadas
03 folhas de papel laminado ( cores variadas)
04 folhas de papel cartão – cores variadas

Utilização para impressão de atividades individuais dos diversos
conteúdos, murais, produções textuais etc.
Produção de atividades artísticas e culturais.

01 bloco de papel lumipaper
01 fita craft gomado
02 metros papel contact transparente
02 pacotes de papel sulfite A4 marfim - 100 folhas
02 blocos de papel criativo A4 (cores vivas) – 120g/m²
02 blocos de desenho A4 branco –140g/m²
01 pacote de cartolina A4 b branca
05 placas de EVA cores variadas (2mm de espessura)
01 placa de EVA plush - cor variada (2mm de espessura)
01 placa de EVA com gliter - cor variada (2mm de
espessura)
01 metro de tecido cru
02 metros de TNT branco
02 metros de TNT preto
03 folhas de papel pardo
08 envelopes brancos tamanho A4
03 folhas de papel celofane (cores variadas)
03 folhas de papel camurça ( cores variadas)
01 papel nacarado
03 tubos de cola líquida de 110g
01 rolo de fita laminada
02 fitas de cetim nº05 22mm (rosa e laranja)
01 fita durex larga transparente
01 pincel cabo amarelo n°12
02 caixas de cola colorida
01 caixa de cola glitter
01 rolo para pintura 7cm
03 potes de tinta acrílica 250 ML (lilás, verde e azul escuro)
01 rolo de barbante cru
01 pacote de balão n°9
01 kg de argila
03 tintas puff (cores variadas)
03 folha de lixa grossa n° 120

Utilização em sala, para produções relativas a Feira de Ciências,
Feira Literária e Festa da Família.
Plastificação de fichas individuais do educando
Usar na confecção de trabalhos expostos no caderno, mural e
etc.
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com
tinta, pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com
tinta, pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados,
trabalhos de artes e projeto literário.
Trabalhar cores, texturas, murais e artes manuais. Utilização em
sala, para produções relativas a Feira de Ciências, Feira Literária
e Festa da Família.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Trabalhar texturas, murais e artes manuais.
Uso individual do educando. Utilizado para o envio das
avaliações bimestrais.
Desenvolver trabalhos de música, artes e xadrez.
Trabalhar cores, texturas, murais e artes manuais.
Trabalhar texturas e desenvolver trabalhos de música, artes e
xadrez.
Utilizado pelo aluno em diversas atividades envolvendo colagens.
Utilizado pelo aluno em diversas atividades envolvendo
decoração. Técnicas arte e outros.
Utilização em sala, para produções relativas a Feira de Ciências,
Feira Literária e Festa da Família.
Utilização em sala, para produções relativas a Feira de Ciências,
Feira Literária e Festa da Família.
Executar trabalho de artes.
Utilização em sala, para realizar produções artísticas , interagindo
com os materiais experimentando-os de modo a utilizá-los nos
trabalhos pessoais.
Desenvolver trabalhos de artes, projetos e outros.
Utilizados em trabalhos com pintura.
Usar em trabalho que envolvam confecção e projetos.
Utilizados em dinâmicas variadas, nas aulas de música,
educação física e outras.
Utilizados em trabalhos manuais.
Utilizado em trabalhos de artes, decoração, colagens e etc.
Trabalhar texturas, murais e artes manuais.

Importante:
 Os materiais acima descritos serão utilizados ao longo do ano letivo de 2018.
 A entrega do material será na semana de 15 a 19 de janeiro de 2018 no horário de 08h às 18h.
 Os uniformes são de uso obrigatório e deverão ser identificados com o nome da criança (de
preferência bordado o nome logo abaixo do logotipo do Colégio).
 Os livros e os cadernos deverão vir encapados com plástico adesivo transparente e etiquetados com
o nome completo do aluno e o ano que está cursando.
 O estojo, de uso individual, deverá permanecer na mochila do aluno, juntamente com os livros e
cadernos.
 Os uniformes de dança e futsal serão restritos a Educação Infantil.
 PROCON – telefone: 151.
OBS: Os uniformes serão vendidos exclusivamente dentro do Colégio.
Os livros didáticos e literários estarão à venda na escola através das editoras a partir do dia 27/11/2017.
“Escola e Família!
Juntos
escrevemos um
futuro melhor!

Obrigada pela confiança!

0802
Colégio
Liceu

Rua 6, Chácara 253, Lote A – Vicente Pires Fone: 3052-5200
www.liceubrasIlia.com.br

Lista de Materiais 2018
5° ano – Ensino Fundamental - Anos Iniciais
LIVROS
Língua Portuguesa: Interpretação de texto – Volume 5 – Desenvolvendo a Competência Leitora – William
Cereja e Ciley Cleto – Editora Atual
 Minidicionário Soares Amora da Língua Portuguesa – Editora Saraiva – 20ª edição
 Projeto Ciranda Literária: Caderno de Produção (exclusivo do Colégio Liceu – venda na secretaria)
 Gramática Fundamental 5 – Douglas Tufano – Editora Moderna – 3ª Edição
Literatura:
 Viagens de Gulliver - Jonathan Swift ,tradução e adaptação de Cláudia Lopes – Editora Scipione, 15ª
ed.
 A Ilha Perdida – Maria José Dupré- Série Vaga- Lume- Editora Ática,41ªedição.
 Pretinha, eu? – Júlio Emílio Braz- Editora Scipione,3ª edição.
 O Mistério Da Casa Verde – Moacyr Scliar- Editora Ática, 2ª edição.
 O jardim secreto – Frances Holdgson Burnett – Editora Scipione – Reencontro Infantil,2ª edição.
 A volta os mundo em oitenta dias – Júlio Verne – Editora Spione ,1ª edição
 De cara com o espelho – Leonor Corrêa – Editora Moderna, 2ª edição
 O Pequeno Príncipe : com aquarelas do autor –Antoine de Saint –Exupéry- Editora Paulinas
Matemática:
 Projeto Apis – 5°ano – Luiz Roberto Dante – Editora Ática - 2° Edição
Ciências:
 Aprender Juntos – Ciências 5 - Cristiane Motta – Editora SM
Geografia:
 Projeto Lumirá – Geografia 5 – Editora Ática
História:
 Projeto Lumirá – História 5 – Editora Ática
Inglês:
 Next Move 4 – Student´s Book –Amanda Cant e Mary Charrington- Macmillan - 9780230444362
 Next Move 4 – Workbook – Amanda Cant e Mary Charrington – Macmillan - 9780230441064
Material individual (deverá permanecer na mochila do aluno)
Material solicitado
Agenda personalizada do Liceu (vendida na secretaria da
escola)
01 pasta preta catálogo (50 plásticos) identificada

01 garrafa (gravar o nome da criança)
01 estojo completo contendo:
 04 lápis de escrever
 04 borrachas
 01 régua de alumínio de 30 cm
 01 caixa de lápis de cor 12 cores
 01 apontador com depósito
 01 caixa de giz de cera
 01 tesoura sem ponta
 01 cola bastão
 01 material dourado
 cédulas de dinheiro e moedas de brinquedo
 20 botões de cores e tamanhos diferentes
02 telas 30 x 40 (Identificadas)
01 jaleco branco com mangas compridas - identificado
02 gibis Turma da Mônica (identificados)
05 cadernos brochura 96 folhas - com pauta (Português,
Inglês, Ciências, História e Geografia).
01 caderno grande, capa dura, quadriculado brochura
1cm X 1cm com 96 folhas, formato 220mm x 315mm (Matemática)

Plano de Execução – Lei Distrital n° 4311/2009
Uso individual do educando para comunicação entre a família e
a escola.
Uso individual do educando. O portfólio serve para catalogar as
produções individuais nos dois semestres de xadrez, artes e
laboratório.
Uso individual do educando para água.
Uso individual do educando para realizar diversas atividades.

Propor a utilização manuseando os objetos para compreender e
relacionar com mais autonomia os conceitos trabalhados em
matemática.
Utilizado para desenvolver atividades em exposição de temas
trabalhados.
Uso individual do educando para laboratório de ciências.
Utilizados para desenvolver a leitura do educando.
Uso individual do educando para atividades de língua
portuguesa, matemática, ciências, inglês história e geografia.

Material a ser entregue na escola, uso diário
01 resma de papel A4, branco
02 folhas de papel crepom
05 folhas de cartolina colorida dupla-face cores variadas
03 folhas de papel laminado ( cores variadas)
04 folhas de papel cartão – cores variadas
01 bloco de papel lumipaper

Utilização para impressão de atividades individuais dos diversos
conteúdos, murais, produções textuais etc.
Produção de atividades artísticas e culturais.

01 fita craft gomado
02 metros papel contact transparente
02 pacotes de papel sulfite A4 rosa - 100 folhas
02 blocos de papel criativo A4 (cores vivas) – 120g/m²
02 blocos de desenho A4 branco –140g/m²
01 pacote de cartolina A4 verde
05 placas de EVA cores variadas (2mm de espessura)
01 placa de EVA plush - cor variada (2mm de espessura)
01 placa de EVA com gliter - cor variada (2mm de
espessura)
01 metro de tecido cru
02 metros de TNT laranja
02 metros de TNT verde
03 folhas de papel pardo
08 envelopes brancos tamanho A4
03 folhas de papel celofane (cores variadas)
03 folhas de papel camurça ( cores variadas)
01 papel nacarado
03 tubos de cola líquida de 110g
01 rolo de fita laminada
02 fitas de cetim nº05 22mm (branca e lilás)
01 fita durex larga transparente
01 pincel cabo amarelo n°12
02 caixas de cola colorida
01 caixa de cola glitter
01 rolo para pintura 7cm
03 potes de tinta acrílica 250 ML (vermelho, amarelo e
marrom)
01 rolo de barbante cru
01 pacote de balão n°9
01 kg de argila
03 tintas puff (cores variadas)
03 folha de lixa grossa n° 120

Utilização em sala, para produções relativas a Feira de Ciências,
Feira Literária e Festa da Família.
Plastificação de fichas individuais do educando
Usar na confecção de trabalhos expostos no caderno, mural e
etc.
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com
tinta, pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Uso individual do educando para desenvolver trabalhos com
tinta, pincel, giz de cera, cartões, recortes e colagens.
Usar na confecção de atividades coletivas, cartazes variados,
trabalhos de artes e projeto literário.
Trabalhar cores, texturas, murais e artes manuais. Utilização em
sala, para produções relativas a Feira de Ciências, Feira Literária
e Festa da Família.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Confeccionar trabalhos que envolvam cores, roupas e adereços
com temas típicos e datas comemorativas.
Trabalhar texturas, murais e artes manuais.
Uso individual do educando. Utilizado para o envio das
avaliações bimestrais.
Desenvolver trabalhos de música, artes e xadrez.
Trabalhar cores, texturas, murais e artes manuais.
Trabalhar texturas e desenvolver trabalhos de música, artes e
xadrez.
Utilizado pelo aluno em diversas atividades envolvendo colagens.
Utilizado pelo aluno em diversas atividades envolvendo
decoração. Técnicas arte e outros.
Utilização em sala, para produções relativas a Feira de Ciências,
Feira Literária e Festa da Família.
Utilização em sala, para produções relativas a Feira de Ciências,
Feira Literária e Festa da Família.
Executar trabalho de artes.
Utilização em sala, para realizar produções artísticas , interagindo
com os materiais experimentando-os de modo a utilizá-los nos
trabalhos pessoais.
Desenvolver trabalhos de artes, projetos e outros.
Utilizados em trabalhos com pintura.
Usar em trabalho que envolvam confecção e projetos.
Utilizados em dinâmicas variadas, nas aulas de música,
educação física e outras.
Utilizados em trabalhos manuais.
Utilizado em trabalhos de artes, decoração, colagens e etc.
Trabalhar texturas, murais e artes manuais.

Importante:
 Os materiais acima descritos serão utilizados ao longo do ano letivo de 2018.
 A entrega do material será na semana de 15 a 19 de janeiro de 2018 no horário de 08h às 18h.
 Os uniformes são de uso obrigatório e deverão ser identificados com o nome da criança (de preferência
bordado o nome logo abaixo do logotipo do Colégio).
 Os livros e os cadernos deverão vir encapados com plástico adesivo transparente e etiquetados com o
nome completo do aluno e o ano que está cursando.
 O estojo, de uso individual, deverá permanecer na mochila do aluno, juntamente com os livros e
cadernos.
 Os uniformes de dança e futsal serão restritos a Educação Infantil.
 PROCON – telefone: 151.
OBS: Os uniformes serão vendidos exclusivamente dentro do Colégio.
Os livros didáticos e literários estarão à venda na escola através das editoras a partir do dia 27/11/2017.
“Escola e Família!
Juntos
escrevemos um
futuro melhor!

Obrigada pela confiança!
Colégio Liceu

