
 
LISTA DE MATERIAL -  2018 

 
 

MATERNAL 
 

  
 

01 pacote grande de adesivo (motivo infantil) - frutas 
01 estojo com zíper 
02 tubos de cola 90g. 
01 cx de pintura a dedo 
01 cx de cera (curtom) 12 cores 
01 cx de lápis de cor 12 cores (jumbo) 
01 pincel chato n 2 
02 cx de massa para modelar - 12 cores 
01 cx tinta plástica com bico fino 
01 avental para pintura 
01 jogo de canetinha 12 cores 
01 lápis preto n 02 jumbo (grafito) 
01 caderno de desenho grande de capa dura s/ seda (96 folhas) 
01 pacote de sulfite branco 
01 pacote de Filipinho 
01 jogo de baldinho e pá 
01 pacote de palito de sorvete 
01 refil de cola quente fino. 
 
 
OBS: Todo o material escolar deve ser encapado e trazer o nome e ano do 
aluno, assim como a lancheira, mochila, uniforme, etc.. 
Trazer diariamente uma troca de roupas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE MATERIAL -  2018 
 
 

PRÉ I - 4 ANOS 
 
 
 

01 pacote grande de adesivos (motivo infantil) 
01 lápis preto n 02 jumbo (grafito) 
01 borracha macia 
01 pincel chato n 2 
02 tubos de cola 90g 
01 estojo com zíper 
01 tesoura s/ ponta (c/ nome) 
01 caderno de desenho grande capa dura s/ seda (96 folhas) 
01avental para pintura 
01 caixa pintura a dedo 
01 cx de lápis de cor jumbo 12 cores 
01 cx de giz de cera curtom 12 cores 
01 jogo de canetinha 12 cores 
01 pasta com elástico 2cm (vermelho) 
02 cx de massinha de modelar 12 cores 
01 conjunto de baldinho e pá 
01 pacote de papel Vergê 180 A4 branco 
01 pacote caixa de fósforo 
 
 
OBS: Todo o material escolar do aluno deve ser encapado e trazer o nome e 
ano, assim como lancheira, mochila, uniforme etc.. 
Trazer diariamente uma mochila com troca de roupas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE MATERIAL -  2018 

 

PRÉ II - 5 ANOS 

 

01 avental para pintura 

01 borracha macia 

04 lápis preto n 2 (triangular) 

01 apontador com depósito 

01 pincel chato n 02 

02 tubos de cola 90g 

01 pasta poliamida 2cm (azul) 

01 jogo de canetinhas 12 cores 

01 caderno de desenho grande capa dura s/ seda (96 folhas) 

01 cx de lápis de cor longo 12 cores 

01 estojo com zíper 

02 cartelas de adesivos grandes (motivo números e letras) 

01 caderno pauta verde capa dura 

01 caderno pequeno quadriculado 1X1 capa dura 

01 tesoura s/ ponta (c/ nome) 

01 cx de giz de cera 12 cores 

02 massinhas para modelar 12 cores 

01 conjunto de baldinho e pá 

01 pacote de papel Vergê 180 A4 branco 

01 pacote de fósforo 

01 rolo de barbante 

01 pacote de algodão 

 

OBS: Todo o material escolar do aluno deve ser encapado e trazer o nome e ano do 

aluno, assim como lancheira, mochila, uniforme, etc.. 

Trazer diariamente uma mochila com troca de roupas. 

 

 



 

 

LISTA DE MATERIAL -  2018 

1º ANO - 6 ANOS 

 

01 pincel chato n 2 

01 avental para pintura 

01 caderno grande de capa dura (96 folhas) 

01 caderno de linha verde 

01 caderno quadriculado 1X1 

01 caderno grande com pauta (redação) 

02 caderno desenho grande 96 folhas (s/ seda) c/ margem (Arte) 

01 caderno de desenho pequeno (laboratório) 

01 cx de lápis de cor longo - 12 cores 

01 jogo de canetinha hidrocor - 12 cores 

01 estojo grande 

01 tesoura s/ ponta (c/ nome) 

02 tubos de cola 90g 

05 lápis preto n 2 

02 borrachas macias 

01 apontador c/ deposito 

01 pasta (papelão)com grampo 

04 cartelas de adesivos (motivo infantil) 

01 cx de giz de cera grosso - 12 cores 

02 cx de  mossa de modelar 

01 ábaco  

01 pacote de sulfite branco 

01 E.V.A (cor variada) 

02 papel crepom (amarelo/verde) 

OBS:A apostila de xadrez será encomendada na 1º semana de aula. (R$37.00) 

Todo o material escolar do aluno deve ser encapado e trazer nome e ano, assim 

como a lancheira, mochila, uniforme, etc.. 

 

 



 

 

LISTA DE MATERIAL -  2018 

2º ANO 

 

01 caderno de capa dura com margem (96 folhas) 

01 caderno grande com pauta ( redação) 

01 caderno de desenho pequeno ( laboratório) 

01 caderno de desenho grande 96 folhas s/ seda com margem (96 folhas) - (Arte) 

01 pasta de papelão com grampo pequena 

01 cartela de adesivo ( motivo infantil) 

01 cx de lápis de cor 12 cores 

02 lápis pretos nº 02 

01 borracha 

01 tubo de cola 90g 

01 tubo de cola bastão 

01 tesoura s/ ponta ( c/ nome) 

01 régua de 30cm 

01 apontador c/ depósito 

01 estojo 

01 ábaco 

01 grifa texto 

01 cx de canetinha hidrocor 

01 cx de giz de cera (curtom) 

01 lápis 6B 

02 cartolinas dupla face (vermelha e branca) 

01 pacote sulfite branco 

1 rolo de papel crepom vermelho 

 

OBS: A apostila de xadrez será encomendada na 1º semana de aula (R$37.00) 

Todo o material escolar deve ser encapado e trazer nome e ano do aluno, assim 

como a lancheira, mochila, uniforme, etc.. 

 

 

 

 



 

LISTA DE MATERIAL -  2018 

3º ANO 

 

01 caderno de capa dura grande (96 folhas) com margem 

01 caderno de desenho grande s/ seda (96 folhas) ( laboratório) 

01 caderno de desenho grande 48 folhas com margem (Arte) 

01 caderno grande c/ pauta (redacão) 

01 pasta (papelão) com grampo pequena 

01 cx de lápis de cor - 12 cores 

01 cx de giz de cera curto 

01 cx de canetinha hidrocor 

03 lápis preto nº 2 

02 borrachas 

02 tubos de colas 90g 

01 tesoura s/ ponta (c/ nome) 

01 régua 30cm 

01 apontador c/ depósito 

01 estojo 

01 grifa texto 

01 minidicionário de acordo com a nova ortografia 

01 lápis 6B 

01 pacote sulfite branco 

02 cartolinas duplas face (verde/branca) 

01 folha papel cartão (cor variada) 

 

OBS:A apostila de xadrez será encomendada na 1º semana de aula. (R$37.00) 

Todo o material escolar deve ser encapado e trazer o nome e ano do aluno, assim 

como lancheira, mochila, uniformes, etc.. 

 

 

 

 



 

LISTA DE MATERIAL -  2018 

4º ANO 

 

01 caderno grande (96 folhas) 

01 caderno capa dura (96 folhas)  (redacão) 

02 cadernos de desenho grandes c/ margem /arte/ laboratório) 

01 pasta (papelão) c/ grampo pequena 

01 cx de lápis de cor - 12 cores 

01 cx de giz de cera curto 

01 cx de canetinha hidrocor 

02 lápis preto nº 2 

02 canetas esferográficas (azul/vermelha) 

01 borracha 

02 colas 90g 

01 lápis 6B 

01 tesoura s/ ponta (c/ nome) 

01 apontador 

01 estojo 

01 dicionário de Português 

01 dicionário Inglês/Português 

01 grifa texto 

01 pasta A3 para transportar o material de ARTE. 

03 rolos de papel crepom (azul/vermelho/verde) 

02 folhas de papel cartão (verde/amarela 

 

OBS:A apostila de xadrez será encomendada na 1º semana de aula. (R$37.00). 

Todo o material escolar deve ser encapado e trazer nome e ano do aluno, assim 

como lancheira, mochila, uniforme, etc.. 

 

 

 

 



 

LISTA DE MATERIAL -  2018 

5º ANO 

 

 01 caderno grande 96 folhas  

 01 caderno capa dura (96 folhas) (redacão) 

  02 cadernos de desenho grandes com margens (arte/ laboratório) 

 01 pasta (papelão) com grampo) pequena 

 01 cx de lápis de cor 12 cores 

 01 cx de giz de cera curto 

 01 cx de caneta hidrocor 

 02 lápis preto nº 02 

 01 lápis preto 6B 

01 borracha 

02 tubos de cola 90g 

01 tesoura s/ ponta (c/ nome) 

01 régua 30cm 

01 apontador 

01 estojo 

01 dicionário Português 

01 dicionário Inglês/Português 

01 grifa texto 

02 canetas esferográficas (azul/vermelha) 

01 pasta A3 para transportar o material de ARTE. 

01 folha de cartolina azul 

01 folha de papel cartão branca 

01 folha de E.V.A (cor variada) 

 

OBS: A apostila de xadrez será encomendada na 1º semana de aula. (R$37.000) 

Todo o material escolar deve ser encapado e trazer o nome e ano do aluno, assim 

como a lancheira, mochila, uniforme, etc.. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 



 

 


