
LISTA DE MATERIAL 2021 
1º ANO/Ens. Fundamental 

 LISTA DE MATERIAL 2021 
2º ANO/Ens. Fundamental 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL   MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  
QTD DESCRIÇAO  QTD DESCRIÇAO 

01 caderno de desenho grande com capa dura - Arte  01 caderno de desenho grande com capa dura - Arte 

02 cadernos grandes de brochurão - 96 folhas (Português e Matemática)  04 cadernos grandes de brochurão - 96 folhas (Português, Matemática, 
História/Geografia e Estudos Cooperativos) 

05 cadernos grandes de brochurão - 48 folhas (História/Geografia, Ciências, 
Produção de Texto, Inglês e Estudos Cooperativos) 

 04 cadernos grandes de brochurão - 48 folhas (Ensino Religioso, Ciências, 
Educação Musical e Inglês) 

01 caderno pequeno de brochurão - 96 folhas (será utilizado como AGENDA)  01 caderno pequeno de brochurão - 96 folhas (será utilizado como AGENDA) 

12 Lápis de escrever (não aceitaremos lapiseira/grafite)  50 folhas de papel almaço com pauta 

06 borrachas  10 Lápis de escrever (não aceitaremos lapiseira/grafite) 

01 apontador com depósito  06 Borrachas 

01 bolsinha/estojo para lápis  01 bolsinha/estojo para lápis 

01 cola branca (110g)  01 apontador com depósito 

01 caixa grande de lápis de cor  01 caixa grande de lápis de cor 

03 pastas com elástico  01 pasta com elástico 

01 tesoura sem ponta  01 cola branca (110g) 

01 caixa de massinha de modelar (12 cores)  01 régua de 30cm (transparente e não flexível) 

01 garrafinha para água (não comprar tipo copo)  01 tesoura sem ponta 

01 escova de dentes do cabo simples  01 Dicionário de Língua Portuguesa 

01 revista velha para recorte  01 escova de dentes do cabo simples 

02 
lixas d’água grossa (trabalhar com movimento corporal, para 
aperfeiçoamento da desenvoltura na letra cursiva) 

 01 garrafinha para água (não comprar tipo copo) 

 01 revista velha para recorte 

 01 pasta catálogo c/50 (para portfólio) 
    

   

ORIENTAÇÕES GERAL  ORIENTAÇÕES GERAL 

- Não aceitaremos caderno de matéria.  - Não aceitaremos caderno de matéria. 

- Todos os materiais devem ser encapados e etiquetados com o nome do 
estudante. 

 - Todos os materiais devem ser encapados e etiquetados com o nome do 
estudante. 

   
   

INFORMAÇÕES ÚTEIS  INFORMAÇÕES ÚTEIS 

O ANO LETIVO 2021 terá início no dia 18/01/2021  O ANO LETIVO 2021 terá início no dia 18/01/2021 
   

 

  



 

LISTA DE MATERIAL 2021 
3º ANO/Ens. Fundamental 

 LISTA DE MATERIAL 2021 
4º ANO/Ens. Fundamental 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL   MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  

QTD DESCRIÇAO  QTD DESCRIÇAO 

01 caderno de desenho grande com capa dura - Arte  01 caderno de desenho grande com capa dura - Arte 

04 cadernos grandes de brochurão - 96 folhas (Português, Matemática 
História/Geografia e Estudos Cooperativos) 

 04 cadernos grandes de brochurão - 96 folhas (Português, Matemática, 
História/Geografia e Estudos Cooperativos) 

04 cadernos grandes de brochurão - 48 folhas (Inglês, Ciências, Ensino 
Religioso e Educação Musical) 

 04 cadernos grandes de brochurão - 48 folhas (Inglês, Ensino Religioso, 
Ciências e Educação Musical) 

01 caderno pequeno de brochurão - 96 folhas (será utilizado como AGENDA)  01 caderno pequeno de brochurão – 96 folhas (será utilizado como AGENDA) 

50 folhas de papel almaço com pauta  50 folhas de papel almaço com pauta 

10 Lápis de escrever (não aceitaremos lapiseira/grafite)  10 Lápis de escrever (não aceitaremos lapiseira/grafite) 

06 borrachas  06 borrachas 

01 bolsinha/estojo para lápis  01 bolsinha/estojo para lápis 

01 apontador com depósito  01 apontador com depósito 

01 caixa grande de lápis de cor   01 caixa grande de lápis de cor 

01 pasta com elástico  01 pasta com elástico 

01 cola branca (110g)  01 cola branca (110g) 

01 pasta catálogo c/50 (para portfólio)  01 pasta catálogo c/50 (para portfólio) 

01 régua de 30cm (transparente e não flexível)  01 régua de 30cm (transparente e não flexível) 

01 tesoura sem ponta  01 tesoura sem ponta 

01 dicionário de Língua Portuguesa  01 dicionário de Língua Portuguesa 

01 escova de dentes do cabo simples  01 escova de dentes do cabo simples 

01 garrafinha para água (não comprar tipo copo)  01 garrafinha para água (não comprar tipo copo) 

01 revista velha para recorte  01 revista velha para recorte 
    

   

ORIENTAÇÕES GERAL  ORIENTAÇÕES GERAL 
- Não aceitaremos caderno de matéria.  - Não aceitaremos caderno de matéria. 

- Todos os materiais devem ser encapados e etiquetados com o nome do 
estudante. 

 - Todos os materiais devem ser encapados e etiquetados com o nome do 
estudante. 

   

INFORMAÇÕES ÚTEIS  INFORMAÇÕES ÚTEIS 

O ANO LETIVO 2021 terá início no dia 18/01/2021  O ANO LETIVO 2021 terá início no dia 18/01/2021 
   

 

 

 

 

 

 



LISTA DE MATERIAL 2021 
5º ANO/Ens. Fundamental 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  
QTD DESCRIÇAO 

01 caderno de desenho grande com capa dura - Arte 

05 
cadernos grandes de brochurão - 96 folhas (Português, Matemática, 
Ciências, História/Geografia e Estudos Cooperativos) 

03 cadernos grandes de brochurão - 48 folhas (Inglês, Ensino Religioso e 
Educação Musical) 

01 caderno pequeno de brochurão - 96 folhas (será utilizado como AGENDA) 

50 folhas de papel almaço com pauta 

10 Lápis de escrever (não aceitaremos lapiseira/grafite) 

06 Borrachas 

01 bolsinha/estojo para lápis 

01 apontador com depósito 

01 caixa grande de lápis de cor 

01 pasta com elástico 

01 pasta catálogo c/50 (para portfólio) 

01 cola branca (110g) 

01 folha de papel quadriculado 

01 régua de 30cm (transparente e não flexível) 

01 dicionário de Língua Portuguesa 

01 tesoura sem ponta 

01 garrafinha para água (não comprar tipo copo) 

01 escova de dentes do cabo simples 

01 revista velha para recorte 
  

 

ORIENTAÇÕES GERAL 
- Não aceitaremos caderno de matéria. 

- Todos os materiais devem ser encapados e etiquetados com o nome do 
estudante. 

 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 
O ANO LETIVO 2021 terá início no dia 18/01/2021 

 
 

  



LISTA DE MATERIAL 2021 
1º ANO/Educ. Infantil 

 LISTA DE MATERIAL 2021 
2º ANO/Educ. Infantil  

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL   MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  
QTD DESCRIÇAO  QTD DESCRIÇAO 

02 cadernos de desenho grande com capa dura - 96 folhas  01 caderno de desenho grande com capa dura - 96 folhas 

01 caderno pequeno de brochurão - 96 folhas (será utilizado como AGENDA)  01 caderno pequeno de brochurão - 96 folhas (será utilizado como AGENDA) 

03 caixas de massinha de modelar (12 cores)  01 caderno brochurão - 48 folhas (Inglês) 

06 lápis de escrever (não aceitaremos lapiseira/grafite)  01 caderno meia pauta grande com capa dura - 96 folhas 

02 Borrachas  06 lápis de escrever (não aceitaremos lapiseira/grafite) 

01 cola branca (110g)  02 borrachas 

01 caixa grande de lápis de cor  01 cola branca (110g) 

03 pastas com elástico  01 caixa grande de lápis de cor  

01 apontador com depósito  01 apontador com depósito 

01 caixa de giz de cera grosso  01 bolsinha/estojo para lápis 

01 
cola em relevo 3D (estimular a coordenação motora fina, firmeza no 

traçado) 

 
03 pastas com elástico 

01 pacote de prendedor de roupa - madeira (estimular o movimento de pinça)  01 tesoura sem ponta 

01 escova de dentes do cabo simples  01 régua 30 cm (branco transparente e não flexível) 

01 bucha para banho (atividades pedagógicas)  01 garrafinha para água (não comprar tipo copo) 

01 garrafinha para água (não comprar tipo copo)  02 caixas de massinha de modelar (12 cores) 

02 tinta guache grande  01 escova de dentes do cabo simples 

01 jogo pedagógico/educativo (apropriado à idade)  01 bucha para banho (atividades pedagógicas) 

01 pacote de olhinho móvel (associação do corpo humano, textura e formato)  02 tinta guache grande 

01 pincel para tinta  01 pacote de prendedor de roupa - madeira (estimular o movimento de pinça) 

02 
pacotes de palito de picolé (trabalhar o contato liso e áspero, artes 

manuais com encaixe, atividade de quantificar) 

 
01 

pacote de palito de picolé (trabalhar o contato liso e áspero, artes manuais 

com encaixe, atividade de quantificar) 
    

   

ORIENTAÇÕES GERAL  ORIENTAÇÕES GERAL 

- Não aceitaremos caderno de matéria.  - Não aceitaremos caderno de matéria. 

- Todos os materiais devem ser encapados e etiquetados com o nome do 
estudante. 

 - Todos os materiais devem ser encapados e etiquetados com o nome do 
estudante. 

   

INFORMAÇÕES ÚTEIS  INFORMAÇÕES ÚTEIS 

O ANO LETIVO 2021 terá início no dia 18/01/2021  O ANO LETIVO 2021 terá início no dia 18/01/2021 
   

 


