
Lista de Material Escolar do Ano Letivo 2023
 

Segundo Ciclo de Formação Humana (4ºanos, 5ºanos e 6ºanos) 

MATERIAL INDIVIDUAL:  TODO MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME COMPLETO DO ESTUDANTE E DA TURMA. 
OS CADERNOS E LIVROS DEVERÃO SER ENCAPADOS E ETIQUETADOS, COM PLÁSTICO. OS UNIFORMES TAMBÉM DEVERÃO SER 
IDENTIFICADOS. 

 01 Agenda Escolar Permanente do Estudante, a ser adquirida no início do ano letivo no Centro Pedagógico
 01 estojo escolar
 06 lápis pretos nº 2
 03 borrachas grandes (brancas)
 01 tesoura (ponta arredondada)
 01 apontador (com reservatório para guardar resíduos)
 01 caixa de lápis de cor (12 cores)
 01 caixa de canetinhas (12 cores)
 01 pasta Brasil resistente, com elástico (para guardar Para Casa e outras folhas necessárias)
 01 frasco de cola branca lavável, não tóxica
 01 régua transparente de 30 cm (flexível)
 01 jogo de esquadro 
 01 transferidor de 180° (somente para o 6ºano)
 01 calculadora (somente para o 6ºano)
 01 compasso (5ºano e 6ºano)
 01 garrafinha de água resistente (de preferência de alumínio)
 01 toalha de mão com o nome do estudante (para higiene pessoal)
 01 kit de higiene bucal (escova de dente, creme dental, fio dental)
 01 caderno de GTD – 60 folhas
 01 caderno de Ciências – 96 folhas
 01 caderno de Geografia – 96 folhas
 01 caderno de História – 96 folhas
 01 caderno de Espanhol – 96 folhas
 01 caderno de Inglês – 96 folhas
 02 cadernos de Matemática – 96 folhas
 01 caderno de Português – 96 folhas e 01 caderno pequeno – 60 folhas (pautado, somente para o 5º ano, para a escrita de 

um Diário de Bordo. O estudante que já tiver um diário poderá utilizá-lo no Projeto). 

OBS.: Os materiais individuais de anos anteriores podem ser reaproveitados e reutilizados (tais como: estojos, pasta brasil e outros). 

● PORTUGUÊS: 

 02 gibis em bom estado; 02 palavras cruzadas “Picolé”; 01 bloco de folhas pautadas, grande, com no mínimo 50 folhas, para produção de texto.
 01 livro de literatura, de acordo com a turma, que passará a compor a biblioteca do ano escolar, de modo que sejam utilizados pelo coletivo de 

alunos. 
No caso do 4ºano escolar, aguardar o início do ano letivo para conferir a turma do aluno. 
Livros indicados: 
4ºA - MURRAY, Roseana. Fardo de Carinho. Belo Horizonte, MG: LÊ, 2009 [3ºed]
4ºB - MACHADO, Ana Maria. Alguns medos e seus segredos. São Paulo: Global Editora, 2009.
5ºA - BASCH, Adela et al. Não Era Uma Vez…: Contos Clássicos Recontados. São Paulo: Melhoramentos, 2013.
5ºB - SILVA, Flávia Lins e. Diário de Pilar na África. São Paulo: Pequena Zahar, 2015. (Coleção Diário de Pilar) 
6ºA - BRENMAN, Ilan. A amizade eterna e outras vozes da África. São Paulo: Moderna, 2016.
6ºB - TOZZI, Caio. O segredo do disco perdido: uma aventura ao som do Clube da Esquina. São Paulo: Panda Books, 2014. 

 01 jaleco/avental para atividades laboratoriais (6º ano)

● CIÊNCIAS:

● ESPANHOL:

 Estudantes do 4º, 5º e 6º anos: Trabalharão com uma coleção de livros pertencente à escola e que será emprestada e devolvida ao professor a cada 
aula.

● INGLÊS: 

 4ºano e 5º ano: 
01 livro didático de Língua Inglesa para ser usado ao longo do 2º ciclo. Título: Imagine 3 (IMAGINE LEVEL 3 STUDENTS BOOK + OLP EBOOK STICKER. 
Editora CENGAGE). PEDIMOS AOS PAIS QUE OBSERVEM O ISBN 978-035-754-4365 DO LIVRO ANTES DE FINALIZAR A COMPRA (Material colorido. 
Não é o workbook). Material disponível em lojas físicas e internet. Obs.: Estudantes do 5º ano continuam a usar o livro, já adquirido no 4o ano.

 6ºano: Os estudantes do 6º ano não precisam comprar livro de inglês, pois receberão material do PNLD.

MATERIAL COLETIVO: PARA SER ENTREGUE, NO ALMOXARIFADO,  NA PRIMEIRA SEMANA, EM SALA DE AULA: 

● 01 pacote de papel A4 branco (500 folhas)

● 01 pacote de papel A4 colorido (100 folhas)

Uniforme escolar 

O uniforme escolar do Centro Pedagógico é encontrado nos seguintes endereços: 

TRIBUNA – Rua Boaventura, 623 – Jaraguá. Telefone: 3491-4881. 

LUARA CONFECÇÕES – Rua Itapetinga, 1482 – Cachoeirinha. Telefones: 34428820 / 30776244. 

A lista de material poderá ser reproduzida acessando o seguinte endereço: www.cp.ufmg.br  

http://www.cp.ufmg.br/
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