
 

  

FORMANDO E INFORMANDO 

Estudar tem que ser, antes de tudo um prazer! 

Salgueiro-PE 

FONE: (87) 3871.4000 

Site: www.escolapaisemestres.com.br 

www.facebook.com/escpaisemestres 

Estudar tem que ser, antes de tudo um prazer! 

Salgueiro-PE 

FONE: (87) 3871.4000 

Site: www.escolapaisemestres.com.br 

FORMANDO E INFORMANDO 

 Relação  de livros didáticos e materiais adotados 

para o ano letivo de 2021 

 PRÉ II 

 



 

  

 

                  
          

 

 

LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS /2021 
PRÉ II 

 

 

 

LIVRO DIDÁTICO 

Título Autores/Edição Editora 
Projeto Ápis- 3 INTEGRADO 

 Natureza e Sociedade  
 Matemática 

 Linguagens 

Edição Renovada 
 

Dante e Noemi 

 
 

Ática 

PARADIDÁTICOS 

Título  Autor/Autora Editora  

A mágica Mary França, 
Eliardo França 

Ática  

Isso é amor Sam Willians, 
Mique Moruichi 

Scipione  

E eles queriam contar Luzia Faraco Ática  

A galinha que criava um 
ratinho 

Ana Maria 
Machado 

Ática  
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RELAÇÃO DE MATERIAL INDIVIDUAL/2021 

PRÉ II 

 

01 pasta polionda fina azul (atividades 
diárias) 
01 pasta polionda grossa (azul) 
01 agenda escolar 
01 avental plástico 
01 estojo 
03 apontadores com depósito 
08 borrachas (grande) 
10 lápis grafite n° 02 
01 tesoura sem ponta (com nome) 
04 revistas usadas 
01 kit de pincéis 
02 colas branca 90g 
01 caixa de lápis cera (12 cores) 
01 caixa de cola colorida (6 cores) 
01 caixa de pintura a dedo 
02 tubos de tinta guache 
02 caixas de lápis de cor (12 cores) 
02 caixas de massa de modelar (grande) 
01 caixa de hidrocor 

04 folhas colorset (02branca/02preta) 
04 EVA folhas (02verde/02vemelha) 
04 folhas guache (02preta/02branca) 
02 folhas cartolina(branca) 
01 caderno de desenho (96 folhas) 
01 caderno grande de 1 matéria (capa    
dura)  
01 Kit de balde para parquinho 
01 jogo educativo  
 
 
01 Jogo educativo pote de letras 
01 Bambolê 
01 Domino 
01 Prancheta 
 
OBS: Colocar o nome em todo material 

 

INFORMAÇÕES: 

 O Material escolar que fica na escola, deverá ser providenciado apenas no 

retorno as aulas presenciais. 

 Início das aulas: 01/02/2021 

 

Toda a alegria do mundo neste Natal e que todos os seus sonhos se realizem no novo ano. 

Equipe Pais e Mestres. 
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