
LISTA DE MATERIAL 1º ano - Ensino Fundamental - 2020
01 estojo simples (2 divisão c/ zíper)

01 agenda 2020

01 tesoura s/ ponta

01 caderno brochura universitário capa dura ( 50 folhas )

01 apontador com lixinho

01 borracha

02 lápis grafite nº 2

01 caixa giz de cera grosso (12 unidades)

10 Sacos plásticos tamanho A4 (sem furo)

1 caixa canetinha hidrocor (12 unidades)

01 cola bastão Pritt (20 g)

01 caixa lápis de cor – 24 cores

01 pasta catálogo com 30 plásticos grossos (plásticos finos dificultam o arquivamento)

01 livro de leitura para a biblioteca da classe (compatível com a idade)

01 caixa de massa de modelar – 6 cores

02 revistas usadas c/ figuras (Cláudia, Caras, etc.).

01 pacote de sulfite branco(500 fls)

Material para higiene

01 escova de dente

01 creme dental

01 toalha de mão

01 sacola para o material de higiene

Materiais para aulas de Arte:

01 bloco papel Canson formato A4

01 caixa de guache (6 cores)

01 avental plástico com nome

01 caixa de giz de cera

2 caixas de massinha de modelar

Materiais diversos: glíter, lantejoulas, esponja, palitos de sorvete, botões, etc.

Os pais devem se atentar para a reposição de qualquer material quando
necessário.



LISTA DE MATERIAL 2º ano - Ensino Fundamental - 2020
01 estojo (sugestão: estojo de tecido c/ zíper e três divisões)

01 agenda 2020 (1 página por dia)

01 tesoura

01 apontador com lixinho

01 borracha

05 lápis grafite no. 02 (não será permitida lapiseira)

01 estojo canetas hidrográficas – 12 cores

01 cola bastão Pritt grande

01 caixa de lápis de cor - 24 cores

01 caderno brochura universitário capa dura ( 50 folhas )

01 pasta catálogo com 50 plásticos grossos

01 livro caligrafia No Capricho Caligrafia integrada com ortografia e gramática
B– Quinteto Editorial.

01 livro de leitura para biblioteca da sala

01 régua transparente 20 cm.

1 pacote de papel color-set tamanho sulfite- cores variadas

1 pacote sulfite branco (500 fls)

Revistas com figuras (Cláudia, Caras, etc.).

01 pasta com elástico (fina) para lição de casa

01 caderno pautado de música

01 bloco de folha de linguagem

Materiais para aulas de Arte:

01 bloco papel canson formato A4

02 cartolinas brancas

01 caixa de guache (6 cores)

01 caixa de giz de cera

01 avental plástico( com nome)

02 Massinha de modelar

Materiais diversos: glíter, lantejoulas, esponja, palitos de sorvete, botões, etc.

Obs: Os pais devem se atentar para a reposição de qualquer material
quando necessário.

Fundamental constar o nome dos alunos em todos os materiais escolares.



LISTA DE MATERIAL 3º ano - Ensino Fundamental - 2020
01 estojo (sugestão: estojo de tecido c/ zíper e três divisões)

01 agenda 2020 ( 01 dia por página )

01 tesoura

01 apontador com lixinho

02 borrachas

03 lápis grafite nº. 02 (não será permitida lapiseira)

01 estojo canetas hidrográficas – 12 cores

01 cola bastão Pritt grande

05 plásticos grossos sem furo

01 caixa de lápis de cor - 24 cores

01 caderno brochura universitário capa dura ( 100 folhas )

01 pasta catálogo com 25 plásticos grossos .

1 pasta plástica com elástico para tarefas de casa

01 livro caligrafia No Capricho Caligrafia integrada com ortografia e

gramática C-Quinteto Editorial

01 livro de leitura para a biblioteca da classe

01 régua transparente 20 cm.

Revistas com figuras (Cláudia, Caras, Etc.) obs* - favor não enviar

revistas como isto é,veja,etc.

01 mini dicionário da Língua Portuguesa (sugerimos “Aurélio”- Nova

ortografia)

1 pacote sulfite branco (500 fls)

01 caderno pautado de música

02 gibis

02 canetas marca texto

01 pacote de color set colorido (tamanho sulfite)

Materiais para aulas de Arte:

01 bloco papel canson formato A4

02 cartolinas brancas

01 caixa de guache (6 cores)

01 caixa de giz de cor

01 avental plástico (com nome)

02 caixas de massinha de modelar

Materiais diversos: glíter, lantejoulas, esponja, palitos de sorvete, botões, etc.

Obs:Os pais devem se atentar para a reposição de qualquer material quando necessário.

Fundamental constar o nome dos alunos em todos os materiais escolares



LISTA DE MATERIAL 4º ano - Ensino Fundamental - 2020
Apenas 1 estojo com 03 divisões

01 agenda 2020 (1 página por dia)

01 tesoura

01 apontador com lixinho

01 borracha

04 lápis grafite nº. 02 ou uma lapiseira de ponta grossa

01 estojo canetas hidrográficas – 12 cores

01 cola bastão – grande Pritt

01 caixa de lápis de cor - 24 cores

01 caderno brochura universitário capa dura (50 folhas )

01 régua transparente 30 cm.

01 régua transparente 15 cm.

02 canetas marca-textos

Revistas com figuras (Caras, Cláudia, etc.).

1 compasso

1 pacote sulfite branco (500 fls)

01 bloco fichário simples com pauta

1 caneta esferográfica de ponta grossa azul ou preta

01 pasta envelope plástica

01 caderno pautado de música

01 calculadora simples

01 pacote de color set colorido tamanho sulfite

Materiais para aulas de Artes

01 bloco papel canson formato A4

01 pacote de perfex

01 avental plástico com nome

01 cola líquida pequena

01 caneta preta Piloto grossa

Materiais diversos: glíter, lantejoulas, esponja, palitos de sorvete, botões, etc.

Obs:Os pais devem se atentar para a reposição de qualquer material
quando necessário.

Fundamental constar o nome dos alunos em todos os materiais escolares



LISTA DE MATERIAL 5º ano - Ensino Fundamental - 2020
01 estojo

01 agenda 2020 (1 página por dia)

01 tesoura

01 apontador com lixinho

01 borracha

02 lápis grafite nº. 02 ou 1 lapiseira de ponta grossa

02 canetas esferográficas - azul ou preta

01 estojo canetas hidrográficas – 12 cores

01 cola bastão grande Pritt

01 caixa de lápis de cor - 24 cores

01 caderno brochura universitário capa dura (100 folhas)

01 pasta catálogo com 50 plásticos grossos

01 livro de leitura para a biblioteca da classe

01 mini dicionário da Língua Portuguesa (sugerimos “Aurélio”- Nova

ortografia)

01 régua transparente 30 cm.

01 régua tranparente 15 cm.

02 canetas marca-texto

01 transferidor de 180º

01 pasta com elástico ( fina )

01 calculadora simples

1 pacote sulfite branco (500 fls)

01 pacote de color set colorido (tamanho sulfite)

01 caderno pautado de música

01 cx. Colchete tipo bailarina nº 4

01 atlas geográfico escolar simples

Revistas com figuras(Cláudia, caras, etc)



LISTA DE MATERIAL 5º ano - Ensino Fundamental - 2020
Materiais para aulas de Arte:

01 blocos papel canson formato A4

01 caneta piloto grossa preta

01 pincel nº. 8

01 pincel nº. 16

01 pacote de perfex

01 caixa de giz de cera

01 avental plástico com nome

01 cola líquida pequena

01 caixa de massinha de modelar

Materiais diversos: glíter, lantejoulas, esponja, palitos de sorvete, botões, etc.

Obs: Os pais devem se atentar para a reposição de qualquer material
quando necessário.

Fundamental constar o nome dos alunos em todos os materiais escolares


