INSTITUTO MARIA MONTESSORI
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ENSINO MÉDIO
HÁ 48 ANOS ENSINANDO COM ESTÍMULO, LIBERDADE E
AUTODETERMINAÇÃO

LISTA DE MATERIAL - MATERNAL
“As primeiras experiências são as que marcam mais
profundamente a pessoa, e quando positivas,
tendem a reforçar, ao longo da vida, as atitudes de
autoconfiança, de cooperação, solidariedade,
responsabilidade.”

Desenho feito por uma criança de3 anos





































1 LIVRO Projeto Ecomirim, Grupo 3, editora Positivo (somente para os alunos que fazem 3 anos
até 30/06/2018)
1 caderno de desenho grande
1 caderno pequeno de capa dura ou agenda (somente para alunos de 2 anos)
1 camisa velha de malha dos pais (para usar como avental de pintura)
1 pasta de plástico com elástico para guardar trabalhos (espessura 1,5 cm ou mais)
1 livro de história infantil de acordo com a idade da criança
1 pasta ou mochila pequena para carregar o material
1 caixa de lápis de cor gigante (12 cores)
1 tesoura sem ponta
TODO O MATERIAL DEVE SER
1 tubo de cola branca grande
MARCADO COM O NOME DO
1 jogo de cola colorida
ALUNO E ENTREGUE NA
1 conjunto de tinta guache pequeno (6 cores)
ESCOLA APÓS O CARNAVAL E
2 pinceis (1 redondo e 1 chato)
ATÉ O FINAL DE FEVEREIRO.
1 jogo de pincel atômico (6 cores)
1 pacote de palito de picolé
ESTE MATERIAL FICARÁ NA
1 rolo de barbante colorido
SALA DE AULA, EXCETO
2 caixas de giz de cera grosso
QUANDO O ALUNO LEVA PARA
1 potinho de gliter
CASA PARA FAZER ALGUM
2 caixas de massa para modelar
TRABALHO OU LEVA
1 fita adesiva colorida
TRABALHOS JÁ FEITOS.
1 fita adesiva transparente larga
1 brinquedo plástico grande
A AGENDA FICA NA PASTA
1 caixa de qualquer brinquedo de montar
PARA QUE O ALUNO LEVE E
1 pacote de papel 60k (50 folhas)
VOLTE COM ELA TODOS OS
1 pacote de papel criativo colorido e sortido
DIAS PARA NOSSOS
2 folhas de papel color set
RECADINHOS E TAMBÉM OS
2 folhas de papel crepom
DOS PAIS.
2 folhas de papel fantasia
2 folhas de papel craft
NO FINAL DE CADA BIMESTRE
3 folhas de EVA
O ALUNO LEVA TRABALHOS
1 revista velha para recortar
REALIZADOS POR ELE E
2 cartolinas
GUARDADOS NA ESCOLA PARA
1 lixa d’água
AVALIAÇÃO DO MESMO.
1 metro de TNT
1 pacote de 500 folhas de papel A4

SERVIÇO DE COORDENAÇÃO

INSTITUTO MARIA MONTESSORI
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ENSINO MÉDIO
HÁ 48 ANOS ENSINANDO COM ESTÍMULO, LIBERDADE E
AUTODETERMINAÇÃO

LISTA DE MATERIAL - 1º PERÍODO
“As primeiras experiências são as que marcam mais
profundamente a pessoa, e quando positivas,
tendem a reforçar, ao longo da vida, as atitudes de
autoconfiança, de cooperação, solidariedade,
responsabilidade.”

Desenho feito por uma criança de3 anos



































LIVRO Projeto Ecomirim, Grupo 4, editora Positivo
1 caderno de desenho grande
2 lápis preto, 1 borracha, 1 apontador
1 camisa velha de malha dos pais (para usar como avental de pintura)
1 pasta de plástico com elástico para guardar trabalhos (espessura 1,5 cm ou mais)
2 livros de história infantil de acordo com a idade do aluno
1 pasta ou mochila pequena para carregar o material
1 caixa de lápis de cor grande (12 cores)
1 tesoura sem ponta
1 tubo de cola branca grande
TODO O MATERIAL DEVE SER
1 jogo de cola colorida
MARCADO COM O NOME DO
1 caixa de giz de cera grosso
ALUNO E ENTREGUE NA ESCOLA
1 potinho de gliter
APÓS O CARNAVAL E ATÉ O FINAL
2 caixas de massa para modelar
DE FEVEREIRO.
1 conjunto de tinta guache pequeno (6 cores)
2 pinceis (1 redondo e 1 chato)
ESTE MATERIAL FICARÁ NA SALA
1 jogo de pincel atômico (6 cores)
DE AULA, EXCETO QUANDO O
1 pacote de palito de picolé
ALUNO LEVA PARA CASA PARA
1 fita adesiva transparente larga
FAZER ALGUM TRABALHO OU
LEVA TRABALHOS JÁ FEITOS.
1 fita adesiva colorida
1 brinquedo plástico grande
A AGENDA FICA NA PASTA PARA
1 caixa de qualquer brinquedo de montar
QUE O ALUNO LEVE E VOLTE COM
1 pacote de papel 60k (50 folhas)
ELA TODOS OS DIAS PARA
1 pacote de papel criativo colorido e sortido
NOSSOS RECADINHOS E TAMBÉM
2 folhas de papel color set
OS DOS PAIS.
2 folhas de papel crepom
2 folhas de papel fantasia
NO FINAL DE CADA BIMESTRE O
2 folhas de papel craft
ALUNO LEVA TRABALHOS
3 folhas de EVA
REALIZADOS POR ELE E
1 revista velha para recortar
GUARDADOS NA ESCOLA PARA
1 metro de TNT
AVALIAÇÃO DO MESMO.
1 lixa d’água
1 pacote de 500 folhas de papel A4
SERVIÇO DE COORDENAÇÃO

INSTITUTO MARIA MONTESSORI
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ENSINO MÉDIO
HÁ 48 ANOS ENSINANDO COM ESTÍMULO, LIBERDADE E
AUTODETERMINAÇÃO

LISTA DE MATERIAL - 2º PERÍODO
“A Educação Infantil é algo mágico, único e essencial na
vida do homem; que "canta e encanta" a quem a ela tem
acesso; sendo rico e engrandecedor acompanhar o
desenvolvimento desses pequenos seres durante essa
etapa de suas vidas. É incrível a percepção da capacidade
de aprendizado das crianças, sua receptividade, carinho e
pureza, e o que uma educação de qualidade e
devidamente adequada ao desenvolvimento cognitivo,
motor, social e emocional, vivenciado por elas, pode fazer
em suas histórias.”
Desenho feito por uma criança de 5 anos





































LIVRO Projeto Ecomirim, Grupo 5, editora Positivo
3 cadernos “Brochurão” (sem pauta)
1 camisa velha de malha dos pais (para usar como avental de pintura)
2 lápis pretos, apontador e borracha
1 tesoura sem ponta
1 livro de história infantil de acordo com a idade da criança
1 pasta de plástico com elástico para guardar trabalhos (espessura 1,5 cm ou mais)
1 pasta ou mochila pequena para carregar o material
1 caixa de lápis de cor grande (12 cores)
1 tubo de cola branca grande
TODO O MATERIAL DEVE SER
1 jogo de cola colorida
MARCADO COM O NOME DO
1 caixa de giz de cera grosso
ALUNO E ENTREGUE NA ESCOLA
2 caixas de massa para modelar
APÓS O CARNAVAL E ATÉ O FINAL
1 conjunto de tinta guache pequeno (6 cores)
DE FEVEREIRO.
2 pinceis (1 redondo e 1 chato)
1 jogo de pincel atômico (6 cores)
ESTE MATERIAL FICARÁ NA SALA
1 pacote de palito de picolé
DE AULA, EXCETO QUANDO O
1 fita adesiva colorida
ALUNO LEVA PARA CASA PARA
1 fita adesiva transparente larga
FAZER ALGUM TRABALHO OU
1 brinquedo plástico grande
LEVA TRABALHOS JÁ FEITOS.
1 caixa de qualquer brinquedo de montar
1 pacote de papel 60k (50 folhas)
A AGENDA FICA NA PASTA PARA
1 potinho de gliter
QUE O ALUNO LEVE E VOLTE
1 rolo de barbante colorido
COM ELA TODOS OS DIAS PARA
1 pacote de papel criativo colorido e sortido
NOSSOS RECADINHOS E
2 folhas de papel color set
2 folhas de papel crepom
TAMBÉM OS DOS PAIS.
2 folhas de papel fantasia
2 folhas de papel craft
NO FINAL DE CADA BIMESTRE O
3 folhas de EVA
ALUNO LEVA TRABALHOS
1 revista velha para recortar
REALIZADOS POR ELE E
2 cartolinas
GUARDADOS NA ESCOLA PARA
1 lixa d’água
AVALIAÇÃO DO MESMO.
1 metro de TNT
1 pacote de 500 folhas de papel A4
SERVIÇO DE COORDENAÇÃO

INSTITUTO MARIA MONTESSORI
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ENSINO MÉDIO
HÁ 48 ANOS ENSINANDO COM ESTÍMULO, LIBERDADE E
AUTODETERMINAÇÃO

LISTA DE MATERIAL - 1º ANO
“Pesquisas do mundo todo mostram que a criança que lê e
tem contato com a literatura desde cedo, principalmente se
for com o acompanhamento dos pais, é beneficiada em
diversos sentidos: ela aprende melhor, pronuncia melhor
as palavras e se comunica melhor de forma geral. Por meio
da leitura, a criança desenvolve a criatividade, a
imaginação e adquire cultura, conhecimentos e valores.”
Desenho feito por uma criança de 6 anos

1) Português – PROJETO JIMBOÊ- Andréa Pereira de Souza e Carlos Homero Urizzi Garcia –Ed. Do
Brasil
2) Matemática - PROJETO JIMBOÊ- Adilson Longen-Ed. Do Brasil
3) Inglês-“Just for Kids” vol. 1 – New Edition – Ana Maria Peres Lacerda e Vicência Júlia Cardoso
Puchivailo - 5ª edição atualizada - 2013
6 cadernos grandes sem pauta
2 cadernos com pauta (sugestão: Alibombom ou
outro que tenha marcação)
1 caderno pequeno tipo brochura (± 14 cm x 21 cm)
1 agenda com um dia em cada página (média)
1 pacote de papel criativo colorido
1 caixa de lápis de cor grande (12 cores)
2 lápis pretos, apontador e borracha
1 tesoura sem ponta
1 livro de história infantil a gosto.
1 tubo de cola branca médio (não usar cola bastão)
1 tubo de cola colorida
1 caixa de giz de cera
1 caixa de pincel atômico (6 cores)
1 fita adesiva colorida
1 caixa de massa para modelar
1 folha de papel crepom
1 folha de papel craft
1 folha de papel color set
1 folha de papel fantasia
1 folha de EVA
1 pacote de papel 60 K
1 avental para pintura ou camisa velha de malha dos pais.
1 pacote de palitos de picolé
1 pacote de palitos de churrasco
1 pacote de 500 folhas de papel A4.

OBSERVAÇÕES:
1) Todo o material deve ser
marcado com o nome e
turma do aluno.
2) O aluno levará para casa
na mochila apenas o
material necessário para
os deveres de casa e a
agenda, para não ficar
pesado na mochila.
3) Ao final de cada bimestre
o aluno levará para casa
os trabalhos e provas
feitos durante o bimestre.
4) No primeiro dia de aula os
alunos levarão um cronograma com as datas de
entrega dos materiais.

INSTITUTO MARIA MONTESSORI
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ENSINO MÉDIO
HÁ 48 ANOS ENSINANDO COM ESTÍMULO, LIBERDADE E
AUTODETERMINAÇÃO

LISTA DE MATERIAL - 2º ANO
“Os pais são os primeiros professores da criança e continuam
desempenhando essa tarefa no decorrer dos anos; portanto,
podem influenciar na aprendizagem que os filhos adquirem na
escola, através de atitudes e valores que passam a eles. A
colaboração da família é indispensável, pais que participam
ativamente da educação dos filhos são os maiores responsáveis
pelo bom desempenho deles em sala de aula.”
Desenho feito por uma criança
de 7 anos

1) Português – “Projeto Buriti” – (com caderno de exercícios) Ed. Moderna – 4ª Ed. 2017
2) Matemática - “Projeto Buriti” Ed. Moderna – 4ª Ed. 2017 (Kit livro com pasta de jogos + caderno
de atividades)
3) Geografia–“Projeto Porta Aberta” – Mirna Lima–1ª Ed. Renovada 2014 – Editora FTD
4) História–“Projeto Porta Aberta” – Mirna Lima–1ª Ed. Renovada 2014 – Editora FTD
5) Ciências–“Projeto Buriti” – 4ª Ed. 2017 – Editora Moderna
6) Filosofia – “Minha História no Quintal” – Silvio Wonsovoicz – Ed, Sophos – 9ª edição
7) Inglês: “Just for Kids” – New Edition – Ana Maria Peres Lacerda e Vicência
Júlia Cardoso
Puchivailo (volume 2) – 5ª edição atualizada
8) Dicionário de Português
1 pacote de 500 folhas de papel A4
7 cadernos pautados (Português, Matemática, Ciências, Geografia, História, Filosofia e Inglês)
Sugestão: Alibombom ou outro que tenha marcação.
1 caderno de desenho grande
1 caderno pequeno para “minimática” e grupos ortográficos (± 14cm x 21cm)
1 agenda (com 1 dia em cada folha) (± 14cm x 21cm)
Observações:
2 lápis pretos, 1 apontador (não usar lapiseira)
- Todo o material deve ser
1 borracha, 1 régua de plástico dura
marcado com o nome e turma
1 caixa de lápis de cor grande.
do aluno e entregue à
1 caixa de giz de cera
professora no início do ano.
1 tesoura sem ponta
- Os livros de literatura serão
pedidos ao longo do ano
1 tubo de cola branca médio (não usar cola bastão)
A agenda
deverá
ser
1 tubo de cola colorida
preenchida
com
os
dados
do
1 jogo de canetinha hidrocor grossa
aluno e estar na mochila
1 pacote de papel criativo colorido
diariamente.
1 revista em quadrinhos nova
- Não é necessário fazer a folha
1 pacote de papel 60Kg
de rosto dos cadernos. Os
1 pasta de plástico com elástico para guardar trabalhos.
alunos farão na sala com a
professora.
- No primeiro dia de aula os
alunos
receberão
um
cronograma com a data de
entrega dos materiais.

INSTITUTO MARIA MONTESSORI
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ENSINO MÉDIO
HÁ 48 ANOS ENSINANDO COM ESTÍMULO, LIBERDADE E
AUTODETERMINAÇÃO

LISTA DE MATERIAL - 3º ANO
“Para que os ensinamentos da escola surtam efeitos, é preciso que a
família esteja presente. Caso contrário, será praticamente impossível
que essas crianças consigam compreender o ambiente escolar
corretamente. O que é necessário entender é que o processo
educativo, principalmente o que engloba o ensino infantil, fundamental
e médio, só terá sucesso se escola e família trabalharem juntos.
Desenho feito por uma criança de
8 anos

1) Português – “Projeto Buriti” –(com cadernos de exercícios) Ed. Moderna – 4ª Ed. 2017
2) Matemática - “Projeto Buriti” – Ed. Moderna – 4ª Ed. 2017 (Kit livro com pasta de jogos + caderno
de atividades)
3) Geografia–“Projeto Porta Aberta” – Mirna Lima–1ª Ed. Renovada 2014 – Editora FTD
4) História–“Projeto Porta Aberta” – Mirna Lima–1ª Ed. Renovada 2014 – Editora FTD
5) Ciências–“Projeto Buriti” – 4ª Ed. 2017 – Editora Moderna
6) Filosofia – “A pequena grande Marília” – Clovis Geyer – Ed, Sophos – 9ª edição
7) Inglês: “Just for Kids” – New Edition – Ana Maria Peres Lacerda e Vicência Júlia Cardoso
Puchivailo (volume 3) – 5ª edição atualizada e ampliada
8) Dicionário de Português
1 pacote de 500 folhas de papel A4
2 cadernos pequenos para “minimática” e grupos ortográficos
(± 14cm x 21cm)
7 cadernos pautados 96 folhas.
2 cadernos “brochurão” de 96 folhas ( 14 cm x 21cm)
1 caderno de desenho 96 folhas
1 agenda (com 1 dia em cada folha) ( 14 cm x 21cm)
1 bloco de fichário simples
2 lápis pretos, 1 apontador (não usar lapiseira)
1 borracha, 1 régua dura
1 caixa de lápis de cor grande.
1 caixa de giz de cera
1 tesoura sem ponta
1 tubo de cola branca médio (Não usar cola bastão)
1 tubo de cola colorida
1 jogo de canetinha hidrocor grossa
1 revista em quadrinhos nova
1 pasta de plástico com elástico, para guardar trabalhos.
1 pacote de papel A4 colorido (cor de sua preferência)
1 régua geométrica
20 envelopes para cartas

Os cadernos de INGLÊS,
FILOSOFIA e ARTES
poderão ser reutilizados
no próximo ano.

Observações:
- Todo o material deve ser marcado
com o nome e turma do aluno e
entregue à professora no início do
ano.
- Os livros de literatura serão
pedidos ao longo do ano
- A agenda deverá ser preenchida
com os dados do aluno e estar na
mochila diariamente.
- Não é necessário fazer a folha de
rosto dos cadernos. Os alunos
farão na sala com a professora.
- No primeiro dia de aula os alunos
receberão um cronograma com a
data de entrega dos materiais.

INSTITUTO MARIA MONTESSORI
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ENSINO MÉDIO
HÁ 48 ANOS ENSINANDO COM ESTÍMULO, LIBERDADE E
AUTODETERMINAÇÃO

LISTA DE MATERIAL - 4º ANO

“A família e a escola formam uma equipe. É fundamental que ambas
sigam os mesmos princípios e critérios, bem como a mesma direção
em relação aos objetivos que desejam atingir. Ressalta-se que mesmo
tendo objetivos em comum, cada uma deve fazer sua parte para que
atinja o caminho do sucesso, que visa conduzir crianças e jovens a um
futuro melhor. O ideal é que família e escola tracem as mesmas metas
de forma simultânea, propiciando ao aluno uma segurança na
aprendizagem de forma que venha criar cidadãos críticos capazes de
enfrentar a complexidade de situações que surgem na sociedade.”
Desenho feito por uma criança de
9 anos

1) Português – “Projeto Buriti” –(com cadernos de exercícios) Ed. Moderna – 4ª Ed. 2017
2) Matemática - “Projeto Buriti” – Ed. Moderna – 4ª Ed. 2017 (Kit livro com pasta de jogos + caderno
de atividades)
3) Geografia–“Projeto Porta Aberta” – Mirna Lima–1ª Ed. Renovada 2014 – Editora FTD
4) História–“Projeto Porta Aberta” – Mirna Lima–1ª Ed. Renovada 2014 – Editora FTD
5) Ciências–“Projeto Buriti” – 4ª Ed. 2017 – Editora Moderna
6) Filosofia – “Uma ideia puxa outra” – Silvio Wonsovicz – Ed, Sophos – 9ª edição
7) Inglês: “Just for Kids” – New Edition – Ana Maria Peres Lacerda e Vicência
Júlia Cardoso
Puchivailo (volume 4) – 5ª edição atualizada
8) Dicionário de Português
1 pacote de 500 folhas de papel A4
7 cadernos pautados de 96 folhas.
2 cadernos pequenos para “minimática” e grupos ortográficos
(± 14cm x 21cm)
2 cadernos “brochurão” de 96 folhas ( 14 cm x 21cm)
1 caderno de desenho grande
1 agenda (com 1 dia em cada folha) ( 14 cm x 21cm)
2 lápis pretos, (não usar lapiseira), 1 apontador,
1 borracha, 1 régua dura
1 caixa de lápis de cor grande.
1 caixa de giz de cera
1 tesoura sem ponta
1 tubo de cola branca médio (Não usar cola bastão)
1 tubo de cola colorida
1 jogo de canetinha hidrocor grossa
1 revista em quadrinhos nova
1 pasta de plástico com elástico.
1 pacote de papel A4 colorido (criativo multiuso de cores
variada

Os cadernos de INGLÊS,
FILOSOFIA e ARTES PODERÃO
SER REUTILIZADOS NO
PRÓXIMO ANO

Observações:
- Todo o material deve ser marcado
com o nome e turma do aluno e
entregue à professora no início do
ano.
- Os livros de literatura serão
pedidos ao longo do ano
- A agenda deverá ser preenchida
com os dados do aluno e estar na
mochila diariamente.
- Não é necessário fazer a folha de
rosto dos cadernos. Os alunos
farão na sala com a professora.
- No primeiro dia de aula os alunos
receberão um cronograma com a
data de entrega dos materiais.
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EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II E ENSINO MÉDIO
HÁ 48 ANOS ENSINANDO COM ESTÍMULO, LIBERDADE E
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LISTA DE MATERIAL - 5º ANO
“É importante que a família esteja engajada no processo ensino-aprendizagem. Isto tende a favorecer o desempenho escolar, visto que
o convívio da criança com a família é muito maior do que o convívio
com a escola. A escola deve também exercer sua função educativa
junto aos pais, discutindo, informando, orientando sobre os mais
variados assuntos, para que em reciprocidade, escola e família possam
proporcionar um bom desempenho escolar e social às crianças.”
Desenho feito por uma criança de
10 anos

1) Português – “Projeto Buriti” –(com cadernos de exercícios) Ed. Moderna – 4ª Ed. 2017
2) Matemática - “Projeto Buriti” – Ed. Moderna – 4ª Ed. 2017 (Kit livro com pasta de jogos + caderno
de atividades)
3) Geografia–“Projeto Porta Aberta” – Mirna Lima–1ª Ed. Renovada 2014 – Editora FTD
4) História–“Projeto Porta Aberta” – Mirna Lima–1ª Ed. Renovada 2014 – Editora FTD
5) Ciências–“Projeto Buriti” – 4ª Ed. 2017 – Editora Moderna
6) Filosofia – “Os 422 Soldadinhos de Chumbo do Senhor General” –Rudi Böhn– Ed, Sophos – 9ª
edição
7) Inglês: “Just for Kids” – New Edition – Ana Maria Peres Lacerda e Vicência
Júlia Cardoso
Puchivailo (volume 5) – 5ª edição atualizada e ampliada
8) Dicionário de Português

Os cadernos de INGLÊS,
FILOSOFIA e ARTES poderão
ser reutilizados no próximo ano.

1 pacote de 500 folhas de papel A4
7 cadernos pautados de 96 folhas.
2 cadernos pequenos para “minimática” e grupos ortográficos
(± 14cm x 21cm)
Observações:
2 cadernos “brochurão” de 96 folhas (± 14cm x 21cm)
- Todo o material deve ser marcado
com o nome e turma do aluno e
1 agenda (com 1 dia em cada folha) (± 14cm x 21cm)
entregue à professora no início do
1 bloco de fichário simples
ano.
1 caderno de desenho grande
- Os livros de literatura serão
2 lápis pretos, 1 apontador, 1 borracha, 1 régua dura
pedidos ao longo do ano
(não usar lapiseira)
- A agenda deverá ser preenchida
1 caixa de lápis de cor grande.
com os dados do aluno e estar na
mochila diariamente.
1 caixa de giz de cera
Não é necessário fazer a folha de
1 tesoura sem ponta
rosto
dos cadernos. Os alunos
1 tubo de cola branca médio
farão na sala com a professora.
1 tubo de cola colorida
- No primeiro dia de aula os alunos
1 jogo de canetinha hidrocor grossa
receberão um cronograma com a
1 revista em quadrinhos nova
data de entrega dos materiais.
1 pasta de plástico com elástico.
1 transferidor 180°
1 pacote de 100 folhas de papel A4 colorido. (cor de sua preferência)

