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DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

Kit de Material 
Didático 
(entregue ao 
aluno no início do 
ano) 

SME - Livro - Língua Portuguesa  
SME - Livro - Matemática  
SME - Livro - Ciências  
SME - Livro - História  
SME - Livro - Geografia  
SME - Livro - Arte  
OUR LANGUAGES 
SME - Ensino Religioso  
Em ti - Projeto Interioridade  

 

Observação: Em sala de aula, os alunos utilizarão o livro físico no 1º trimestre. A partir do 2º trimestre, poderão utilizar o livro digital 
em sala de aula, se preferirem. Optando, a partir do 2º trimestre, pelo livro digital, será necessário o uso de um recurso eletrônico 
pessoal (sugerimos o tablet), para acesso à Solução Educacional Iônica, considerando as especificações mínimas indicadas a seguir. 
 

Windows (PC) 
• Windows 7 32 e 64 bits. Todas as versões. 

• Windows 10 32 e 64 bits. Todas as versões. 

• Memória RAM: 2Gb ou superior 

iOS 
• Sistema operacional mínimo: iOS 10.3 

• Hardware mínimo: iPad 4, iPhone 5 

• Espaço mínimo recomendado: 300Mb 

Android 
• Sistema operacional mínimo: Android KitKat (4.4) 

• Espaço mínimo recomendado: 300Mb 

• Arquitetura do processador: ARM (quase todos os dispositivos atuais são ARM) 

• Memória RAM: 2Gb ou superior 

• Processador: Dual Core (todos os dispositivos nos últimos anos são Quad Core) 
 

Fonte das informações a respeito das especificações mínimas: https://souionica.com.br/#baixar-apps 
 
 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS ISBN 

Os livros serão 
utilizados nas 
aulas dos 
respectivos 
trimestres. 

1º trimestre 
1. O Destino de Perseu – Autor: Luiz Galdino – Ed. FTD 9788532239044 

2. Casos extraordinários de Sherlock Holmes – Autor: Conan Doyle 
– Ed. FTD 

9788520003985 

2º trimestre 
1. Coragem - Autora: Raina Telgemei – Ed. Intrínseca 9788551006542 

2. Cartas a povos distantes – Autor: Fábio Monteiro – Ed. Paulinas 9788535639094 

3º trimestre 

1. As aventuras de Robbin Hood - Recontado por Ana Maria 
Machado e Rodrigo Machado – Ed. FTD 

9788596004367 

2. Direitos universais das crianças e dos jovens – Autor: Flávio de 
Souza – Ed. FTD 

9788596001540 

Se desejar comprar a versão digital, acesse o site: https://ftdcomvoce.com.br/   e use o código da escola: FTD21SPARQ.  
A versão impressa pode ser adquirida no mercado editorial. Também disponível na Papelaria Pamaris. 

 
 

https://souionica.com.br/#baixar-apps
https://ftdcomvoce.com.br/


  

 
 

 
 
 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

1 Agenda, com páginas inteiras, para cada dia útil  

1 Apontador com reservatório 

1 Avental branco, manga longa, com identificação (de preferência, no bolso) 

1 Borracha branca e macia 

1 Caderno pequeno (1/4), espiral, 96 fls. (Língua Inglesa) - não caderneta 

6 Cadernos Universitários de 96 fls. — de preferência, com saco plástico (porta-folhas), para Língua Portuguesa, 
Matemática, Geografia, História, Ensino Religioso e Ciências.  

1 Caixa de canetas Hidrocor, com 12 cores (será a mesma para Arte) 

1 Caixa de lápis de cor, com 24 cores (será a mesma para Arte) 

1 Caneta marca-texto de cor clara 

1 Caneta preta, ponta fina, porosa (para mapa) 

4 Canetas (1 azul, 1 verde, 1 vermelha e 1 preta)  

1 Compasso, com uso de grafite (sem lápis)  

1 Calculadora simples 

1 Estojo 

4 Folhas de papel quadriculado (0,5 cm x 0,5 cm) 

1 Fone de ouvido com conector P2  

1 Lápis preto nº 2 

1 Monobloco para atividades gerais  

1 Par de esquadros 

2 Pastas catálogo: 1 para atividades gerais, com 50 sacos plásticos e 1 para Arte, com 30 sacos plásticos 

1 Régua transparente de 30 cm (será a mesma para Arte) 

1 Tesoura sem ponta (será a mesma para Arte) 

1 Transferidor 180° 

1 Tubo de cola bastão: qualquer tamanho (será a mesma para Arte) 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

1 Bloco - papel criativo, 8 cores  

2 Blocos de papel de desenho, Canson, tamanho A4 - acima de 140 g 

1 Caneta de retroprojetor preta de ponta média 

30 Folhas de papel sulfite  

1 Lápis grafite 2B 

1 Lápis grafite 6B 

1 Lápis grafite HB 



  

 
 

1 Monobloco para Arte 

3 
Pincéis: 2 pequenos, redondos (nº 4 e nº 6) e 1 grande, chato, de cabo longo (nº 12), macio (material para o 
2º trimestre)  

5 Potes de tinta acrílica branca e preta, também cores primárias (azul, amarela e vermelha) 

1 Tela 30 cm x 40 cm – 1 cm de espessura, evitar tela painel (material para o 2º trimestre) 

1 Tubo de cola líquida: 110 g 
Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo. 
O estojo que o aluno utiliza em outras disciplinas, contendo lápis de cor e caneta hidrográfica, será também utilizado nas aulas de Arte. 


