
Escola Particular Educandário Santa Clara – Preve Objetivo 
Lista de Material do Maternal fase I - 2019 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE 

I) Material de Classe  

❑ Gizão de cera  - grosso (12 cores) preferencialmente Faber Castell 1 

❑ Tubos de cola  90 gr. preferencialmente Tenaz 3 

❑ Brinquedo de areia - regador 1 

❑ Boneca, jogo de panelinha ou carrinho  1 

❑ Pacote de animais da fazendinha (grande) 1 

❑ Bola de plástico 1 

❑ Garrafinha  de água personalizada – uso na sala de aula  1 

❑ Instrumento musical infantil (tambor, piano ou outros) 1 

II) Material a ser usado em Artes Visuais  

❑ Pote de tinta guache (grande) (sugestão de cores: laranja, roxo, branco e outros) 1 

❑ Foto só da criança e da criança com a família (xerocopiadas ou scaniadas) 2 

❑ Anilina líquida ou corante (cores variadas) 2 

❑ Pacote de bexigas – preferencialmente São Roque 1 

❑ Fita Dupla Face (3M) – utilizado para confecção de cartazes 1 

❑ Durex colorido  2 

❑ Pacote de forminhas de brigadeiro (média ou grande) 3 

❑ Rolinho para pintura c/ cabo grande 1 

❑ Brocha fina 1 

❑ Pincel de pelos achatado nº 16 para pintura 1 

❑ Pacote de pazinha de sorvete (100unidades) 1 

❑ Pratinho descartável (10 unidades) 1 

❑ Camiseta grande para usar nas atividades de pintura 1 

❑ Metros de TNT (não tecido) estampado 3m 

III) Papéis  

❑ Bloco de papel canson A3 4 
❑ Papel Color Cards 120 g/m  (folhas coloridas – 25 folhas) 1 

❑ Papel nova print textura visual 1 

❑ Folhas de papel pardo 10 

❑ Collor set 3 

❑ Placa de EVA  - lisa 1 

❑ Placa de EVA - estampada 1 

❑ Placa de EVA – com gliter 1 

IV) Higiene Pessoal  

❑ Escova de dente (com porta escova) 1 

❑ Pasta de dente (sem flúor) 1 

❑ Pacote de lenço umedecido  1 

❑ Caixa de lenço de papel 3 

VI) Livro de Literatura Infantil  

❑ Livros de acordo com a faixa etária (poderá enviar o que tem em casa desde que esteja 

em bom estado) – preferencialmente de plástico. 
2 

V) Sucatas – opcional (caso tenham em casa)  

❑ Embalagens limpas como: lata de nescau, tampinha de pet, garrafa pet (200, 300 e 600 

ml), potes de shampoo e outros 
 

Observações importantes 
 

1) Todo o material ficará guardado na Escola. 
2) Todo o material deve vir marcado com o nome do aluno e a fase -  (ex: João Pedro – Maternal I - matutino) 
3) Os materiais de maior consumo deverão ser repostos durante o ano letivo, sempre que necessário. 
4) O aluno deverá trazer uma mochila todos os dias com duas trocas de roupas, devidamente etiquetadas. 
Aqueles que usam fraldas também precisam trazê-las. 
5) As mamadeiras deverão ser etiquetadas com nome do aluno, conteúdo e horário adequado para serem 
usadas. 
6) Todo material deverá ser entregue na Escola, para ser organizado nos armários, no dia 24/01/2019 (quinta-
feira),  das 7 às 11 horas, à respectiva professora. 
 
Obs. Para melhor organização é necessário que os objetos (mamadeira, garrafinha,  brinquedos) que chegam 
com o aluno venham devidamente etiquetados.  
 



Escola Particular Educandário Santa Clara – Preve Objetivo 
Lista de Material do Maternal fase II - 2019 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE 

I) Material de Classe  

❑ Gizão de cera - grosso  (12 cores) preferencialmente Faber Castell 1 

❑ Tubos de cola  90 gr. preferencialmente Tenaz 2 

❑ Brinquedo de areia – regador 1 

❑ Boneca, jogo de panelinha ou carrinho 1 

❑ Pacote de animais da fazendinha (grande) 1 

❑ Bola de plástico 1 

❑ Garrafinha para água personalizada - uso na sala de aula. 1 

❑ Instrumento musical infantil (tambor, piano ou outros) 1 

II) Material a ser usado em Artes Visuais  

❑ Pote de tinta guache (grande)  1 

❑ Foto só da criança e da criança com a família (xerocopiadas ou scaniadas) 2 

❑ Anilina líquida ou corante (cores variadas) 2 

❑ Pacote de bexigas – preferencialmente São Roque 1 

❑ Fita crepe (3M) – utilizada na confecção de cartazes 1 

❑ Durex colorido  2 

❑ Lantejoulas grandes (18mm) 1 

❑ Caixa de fósforos (com palitos grandes) 1 

❑ Botões grandes (coloridos) 20 

❑ Rolinho para pintura c/ cabo grande 1 

❑ Brocha fina 1 

❑ Pincel de pelo achatado nº 16 para pintura 1 

❑ Pacote de forminhas de brigadeiro (média ou grande) 1 

❑ Canudos  20 

❑ Bandeja de isopor – tamanhos variados 3 

❑ Camiseta grande para usar nas atividades de pintura 1 

❑ Caixa de sapato (encapada com a cor laranja) 1 

❑ Metros de TNT (não tecido) estampado 3m 

III) Papéis  

❑ Bloco de papel canson A3 2 

❑ Papel Crepon 2 

❑ Papel dobradura colorido A4 (pacote) 1 

❑ Creative Lumi (pacote) 1 

❑ Papel nova print textura visual 1 

❑ Folhas de papel pardo 10 

❑ Placa de EVA - lisa 2 

❑ Placa de EVA - estampada 2 

IV) Higiene Pessoal  

❑ Escova de dente (com porta escova) 1 

❑ Pasta de dente (sem flúor) 1 

❑ Pacote de lenço umedecido  1 

❑ Caixa de lenço de papel 2 

VI) Livro de Literatura Infantil  

❑ Livros de acordo com a faixa etária (poderá enviar o que tem em casa desde que esteja 

em bom estado)  
2 

V) Sucatas – opcional (caso tenham em casa)  

❑ Embalagens limpas como: lata de nescau, tampinha de pet, garrafa pet (200, 300 e 600 

ml), potes de shampoo e outros. 
 

Observações importantes 
1) Todo o material ficará guardado na Escola. 
2) Todo o material deve vir marcado com o nome do aluno e a fase -  (ex: João Pedro – Maternal II - matutino) 
3) Os materiais de maior consumo deverão ser repostos durante o ano letivo, sempre que necessário. 
4) O aluno deverá trazer uma mochila todos os dias com duas trocas de roupas, devidamente etiquetadas. Aqueles que usam 
fraldas também precisam trazê-las. 
5) As mamadeiras deverão ser etiquetadas com nome do aluno, conteúdo e horário adequado para serem usadas. 
6) Todo material deverá ser entregue na Escola, para ser organizado nos armários, no dia 24/01/2019  (quinta-feira),  das 7 às 
11 horas, à respectiva professora. 
Obs. Para melhor organização é necessário que os objetos (mamadeira, garrafinha,  brinquedos) que chegam com o aluno 
venham devidamente etiquetados para facilitar o encontro, caso ocorra extravios. 



Escola Particular Educandário Santa Clara – Preve Objetivo 
Lista de Material do Jardim I – 2019 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 QUANTIDADE 

I) Material de Classe  

❑ Gizão de cera grosso (12 cores) preferencialmente Faber Castell 1 

❑ Caixa de lápis de cor (12 cores - grosso) 1 

❑ Jogo de pincel atômico  (12 cores) preferencialmente Pilot 1 

❑ Tubos de cola  90 gr. preferencialmente Tenaz 3 

❑ Estojo grande com duas repartições p/ guardar lápis de cor e gizão 1 

❑ Brinquedo de areia – regador 1 

❑ Instrumento musical (tambor, piano ou outros) 1 

❑ Boneca, jogo de panelinha ou carrinho 1 

❑ Pacote de animais da fazendinha (grande) 1 

❑ Garrafinha para água personalizada – uso na sala de aula 1 

❑ Jogos educativos (quebra-cabeça ou jogo de memória) 1 

II) Material a ser usado em Artes Visuais  

❑ Caixa de sapato (encapada com a cor amarela) p/ guardar materiais de uso pessoal 2 

❑ Fita Adesiva (3M) – fita larga transparente - utilizada para confecção de cartazes 1 

❑ Durex colorido 3 

❑ Metros de TNT (não tecido) – com estampa 2m 

❑ Metros de TNT (não tecido) – liso 2m 

❑ Pacote de bexigas – preferencialmente São Roque 1 

❑ Anilina liquída 2 

❑ Pote de tinta guache grande  1 

❑ Bandeja de isopor – tamanhos variados 4 

❑ Jaleco ou camiseta grande para usar nas atividades de pintura 1 

❑ Foto só da criança e da criança com a família (xerocopiadas ou scaniadas) 1 

❑ Botões grandes (cores sortidas) 20 

❑ Garfinho de madeira e pá de sorvete (pacote com 100 unidades cada) 1 

❑ Gliter (pacote) 2 

❑ Pincel nº 16 1 

❑ Rolinho de pintura c/ cabo grande 1 

❑ Lantejoula grande 1 

❑ Revistas p/ recortes (Cláudia, Caras, Veja, Contigo etc) 4 

III) Papéis  

❑ Bloco de papel canson A3 – utilizado nas atividades complementares 4 

❑ Papel nova print textura visual 1 

❑ Papel dobradura colorido A4(pacote) 1 

❑ Placa EVA -  lisa 2 

❑ Placa EVA – estampada 2 

❑ Placa EVA – gliter 2 

❑ Contact colorido 2 

IV) Higiene Pessoal  

❑ Escova de dente (com porta escova) 1 

❑ Pasta de dente (sem flúor) 1 

❑ Pacote de lenço umedecido  1 

❑ Caixa de lenço de papel 2 

VI) Livro de Literatura Infantil  

❑ Livros de acordo com a faixa etária (poderá enviar o que  tem em casa desde que esteja 

em bom estado) 
2 

V) Sucata – opcional (caso tenham em casa)  

❑ Embalagens limpas como: lata de nescau, pote de Danone ou shakes, potes de shampoo e 

outros. 
 

 Observações importantes 
 

1) Todo o material ficará guardado na Escola. 
2) Todo o material deve vir marcado com o nome do aluno e a fase - ex: João Pedro – Jardim I matutino. 
3) Os materiais de maior consumo deverão ser repostos durante o ano letivo, sempre que necessário. 
4) O aluno deverá trazer uma mochila todos os dias com duas trocas de roupas, devidamente etiquetadas.  Aqueles que usam fraldas 
também precisam trazê-las. 
5) Todo o material deverá ser entregue na Escola, para ser organizado nos armários, no dia 24/01/2019 (quinta-feira),  das 7 às 11 horas, à 
respectiva professora. 
 



Escola Particular Educandário Santa Clara – Preve Objetivo 
Lista de Material do Jardim II – 2019  

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
QUANTIDADE 

I) Material de Classe  

❑ Lápis preto nº 2 preferencialmente Faber Castell 4 

❑ Borracha  3 

❑ Apontador (com depósito) 1 

❑ Gizão de cera – grosso  (12 cores) preferencialmente Faber Castell 1 

❑ Caixa de lápis de cor (12 cores) preferencialmente Faber Castell (grosso) 1 

❑ Jogo de pincel atômico  (12 cores) preferencialmente Pilot 1 

❑ Tesoura sem ponta personalizado preferencialmente Mundial ou Tramontina 1 

❑ Tubos de cola  90 gr. preferencialmente Tenaz 4 

❑ Aquarela com estojo  preferencialmente Faber Castell 1 

❑ Estojo grande com três repartições p/ guardar lápis de cor, borracha, tesoura, lápis... 1 

❑ Pasta plástica (vermelha) com elástico 1 

❑ Boneca, jogo de panelinhas, carrinho  ou animais da fazendinha (grande)  1 

❑ Baldinho ou regador - para areia 1 

❑ Garrafa para água personalizada – uso na sala de aula  1 
II) Material a ser usado em Artes Visuais  

❑ Caixas de sapatos (encapadas de verde) p/ guardar materiais de uso pessoal 1 

❑ Caixa de camisa (encapadas de verde) p/ guardar as atividades extras 1 

❑ Fita Adesiva (3M) -  fita larga transparente – utilizada na confecção de cartazes 1 

❑ Metros TNT (não tecido) estampado 3m 

❑ Revistas p/ recortes (Cláudia, Caras, Contigo, Casa, Carros, Rural etc) 8 

❑ Jogo de pintura a dedo -  preferencialmente Faber Castell 1 

❑ Pincel nº 10 ou nº 12 1 

❑ Camiseta grande para usar nas atividades de pintura 1 

❑ Botões grandes (azul, verde, amarelo e vermelho) 20 

❑ Pacote de lantejoulas (grandes) 1 

❑ Anilina líquida ou corante (cores variadas) 1 

❑ Pacote de bexigas – preferencialmente São Roque 1 

❑ Durex colorido 2 

❑ Lastex 1 
III) Papéis  

❑ Papel sulfite A4 (300 folhas)  utilizadas nas atividades complementares e tarefas  

❑ Papel verniz 1 

❑ Papel Contact  2m 

❑ Bloco de papel Canson A3 – utilizado nas atividades complementares 3 

❑ Creative Lumi 1 

❑ Collor set estampado 2 

❑ Placa EVA -  lisa 2 

❑ Placa EVA  - estampada 2 

❑ Placa EVA  - com gliter 2 
IV) Higiene Pessoal  

❑ Escova de dente (com porta escova) 1 

❑ Pasta de dente (sem flúor)  2 

❑ Caixa de lenço de papel 1 

V) Um livro de literatura infantil – de acordo com as sugestões abaixo:  

❑ Como o mundo acorda (Ye Shil Kim e Hee Jun Kang) Ed. Callis  

❑ Dedinhos ocupados (Hye Eun Shin e Jin Jun Shin) Ed. Callis  

❑ Enquanto a mamãe galinha não estava (Yu Yeong So e Han Byrong Ho) Ed. Callis  

❑ Espaguete e Almôndegas para todos! (Marilyn Burns e Debbie Tilley) Ed. Brinque Book  

❑ Quem vai ficar com o pêssego? (Yoon Ah Hae e Yang Hye Won) Ed. Callis  

❑ Macaco danado (Julia Donaldson) Ed. Brinque Book  

                                              
                                                                      Observações importantes 
 

1) Todo o material ficará guardado na Escola. 
2) Todo o material devera ser  etiquetado com o nome do aluno e a fase - ex: João Pedro – Jardim II matutino. 
3) Os materiais de maior consumo deverão ser repostos durante o ano letivo, sempre que necessário. 
4) Todo o material deverá ser entregue na Escola, para ser organizado nos armários, no dia 24/01/2019 (quinta-feira),  das 7 às 11 horas, à 
respectiva professora. 
 
 
 
 
 
 



 

Escola Particular Educandário Santa Clara – Preve Objetivo 
Lista de Material do Jardim III – 2019 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
QUANTIDADE 

I) Material de Classe  

❑ Lápis preto nº 2 8 

❑ Borracha  4 

❑ Apontador (com depósito) 2 

❑ Gizão de cera  (12 cores) preferencialmente Faber Castell 1 

❑ Caixa de lápis de cor (24 cores) preferencialmente Faber Castell 1 

❑ Jogo de canetinha  (12 cores) preferencialmente Faber Castell 1 

❑ Tesoura sem ponta personalizado preferencialmente Mundial ou Tramontina 1 

❑ Aquarela (com estojo) – preferencialmente Faber Castell 1 

❑ Tubos de cola  90 gr. preferencialmente Tenaz 4 

❑ Estojo grande com duas repartições p/ guardar lápis de cor, borracha, tesoura, lápis... 1 

❑ Garrafinha para água personalizada – uso na sala de aula  1 
❑ Jogo pedagógico -  madeira ou mdf (alfabeto, memória, quantificação ou quebra cabeça) 1 

❑ Caixa de sapato (encapada de vermelho) p/ guardar materiais de uso pessoal  2 

❑ Durex colorido 2 

❑ Fita crepe (3M) – utilizada na confecção de murais 1 

❑ Pasta plástica classificadora vermelha (utilizamos 1 por bimestre) 4 

❑ Pasta  plástica com elástico (vermelha p/ tarefa) 1 

❑ Revistas p/ recortes (Cláudia, Quem, Caras, Contigo, Veja, Rural  etc) 6 

❑ Gibi 1 
II) Material a ser usado em Artes Visuais  

❑ Jogo de pintura a dedo preferencialmente Faber Castell 1 

❑ Pincel nº 10 ou nº 12 - chato 1 

❑ Jaleco ou camiseta grande para usar nas atividades de pintura 1 

❑ Lantejoulas grandes (18mm) 2 

❑ Pacote de bexigas – preferencialmente São Roque 2 

❑ Anilina liquida ou corante (cores variadas) 1 

❑ Tubo de cola glíter  1 

❑ Caixa de fósforos (com palitos grandes) 1 

❑ Botões grandes (cores variadas) 20 

❑ Palito de picolé (pacote com 100 unidades) 1 

❑ Pacote de pazinha de sorvete (100unidades) 1 
III) Papéis  

❑ Papel sulfite A4 office/uso profissional - resma (500 folhas)  utilizadas nas atividades 

complementares e tarefas xerocopiadas. 
1 

❑ Bloco de Canson A3  2 

❑ Papel Color Cards 120 g/m  (folhas coloridas – 25 folhas) 1 

❑ Papel Contact colorido 2 

❑ Papel cartão 2 

❑ Papel vegetal 1 

❑ Placa EVA  -  lisa 2 

❑ Placa EVA  - estampada 2 

❑ Placa EVA  - com gliter 2 
IV) Higiene Pessoal  

❑ Escova de dente (com porta escova) 1 

❑ Pasta de dente (sem flúor)  2 

❑ Caixa de lenço de papel 1 
V) Um livro de literatura infantil  para a faixa etária – sugestões abaixo  

❑ A casa sonolenta (Andrey Wood) Editora Ática  

❑ O homem que amava caixas (Stephen Michael King) Editora  Brinque book  

❑ Mariana do contra (Rose Sordi) Editora FTD  

❑ O pote vazio (Demi) Editora Martins Fontes  

❑ Menina bonita do laço de fita (Ana Maria Machado) Editora Ática  

❑ Quero abraço, o que é que eu faço? (Jeanne Willis) Editora FTD  
                                    

                                                              
                                                                 Observações importantes 
 

1) Todo o material ficará guardado na Escola. 
2) É importante que a tesoura seja de fácil manejo e tenha corte adequado, por isso, sugerimos a marca Mundial. O nome completo do 
aluno deverá ser gravado para facilitar o encontro, caso ocorra extravios e possibilitar o aproveitamento nas próximas fases escolares. 

2) Todo o material deverá ser  etiquetado com o nome do aluno e a fase (ex: João Paulo – Jardim III - matutino) 
3) Os materiais de maior consumo deverão ser repostos, durante o ano letivo, sempre que necessário. 
4) Todo o material deverá ser entregue na Escola, para ser organizado nos armários, no dia 24/01/2019 (quinta-feira)  das 7 às 11 horas, à 
respectiva professora. 



Escola Particular Educandário Santa Clara – Preve Objetivo 
Lista de Material do 1º Ano – 2019 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE 

I) Material de Classe  

❑ Lápis preto nº 2 preferencialmente Faber Castell 8 

❑ Borracha  4 

❑ Apontador (com depósito) 2 

❑ Gizão de cera preferencialmente Faber Castell 1 

❑ Caixa de lápis de cor preferencialmente Faber Castell (24 cores) 1 

❑ Jogo de canetinha preferencialmente Faber Castell 1 

❑ Tesoura sem ponta personalizado preferencialmente Mundial ou Tramontina 1 

❑ Tubos de cola  90 gr. preferencialmente Tenaz 4 

❑ Estojo grande com duas repartições p/ guardar lápis de cor, borracha, tesoura, lápis... 1 

❑ Caderno brochura – grande/capa dura (48 folhas) – serão usado dois por vez (tarefa e sala) 6 

❑ Fita crepe (3M) – utilizada na confecção de cartazes 1 

❑ Durex colorido 1 

❑ Metros TNT (não tecido) 3m 

❑ Jogo pedagógico -  madeira ou mdf (alfabeto, memória, quantificação ou quebra cabeça)  1 

❑ Caixa de sapato (encapada de azul marinho) p/ guardar materiais de uso pessoal 1 

❑ Pasta  plástica  (azul) com elástico  1 

❑ Copo  personalizado – uso na sala de aula (sugestão: utilizar garrafinha) 1 
❑ Revistas p/ recortes (Cláudia, Quem, Caras, Contigo, Veja, Rural  etc) 4 

❑ Gibi – Turma da Mônica 1 

❑ Ábaco (100 unidades) para as atividades de matemática (será utilizado também em 2019) 1 

II) Material a ser usado em Artes Visuais  

❑ Jogo de tinta guache com 6 cores preferencialmente Acrilex 1 

❑ Aquarela  com estojo preferencialmente faber castell  1 

❑ Cola glíter 2 

❑ Pincel chato  nº 12 1 

❑ Jaleco ou camiseta grande para usar nas atividades de pintura 1 

❑ Lantejoulas grandes (18mm) 1 

❑ Anilina líquida ou corante (cores variadas) 1 

❑ Pacote de bexigas -  preferencialmente São Roque 1 

❑ Botões (pequenos e grandes) 10 

III) Papéis  

❑ Papel sulfite A4 office/uso profissional - resma (500 folhas)  utilizadas nas atividades 

complementares e tarefas xerocopiadas. 
1 

❑ Bloco de papel canson A3 2 

❑ Cartolina branca 2 

❑ Papel nova print textura visual 1 

❑ Papel cartão 1 

❑ Papel Color Cards 120 g/m  (folhas coloridas – 25 folhas) 1 

❑ Placa EVA  -  lisa (preto/branco) 2 

❑ Placa EVA  - estampada 2 

❑ Placa EVA  - com gliter 1 

IV) Higiene Pessoal  

❑ Escova de dente (com porta escova)  1 

❑ Pasta de dente (sem flúor) 1 

V) Um livro de literatura infantil para a faixa etária – sugestões abaixo  

❑ Lilás, uma menina diferente ( Mary E. Whitromb) Editora Cosac Naify   

❑ Urubu queria ser passarinho  (Antonieta Dias de Moraes) Editora FTD  

❑ Piada com verso e conversa fiada (Cláudio Martins) Editora Geração Editorial  

❑ Tome cuidado fora de casa (Claire Llewellyn) Editora Scipione  

❑ Por que devo me lavar? (Claire Llewellyn) Editora Scipione  

❑ Brinquedos e Brincadeiras (Nereide Schilaro Santa Rosa) Editora FTD  

Observações importantes 
 

1) Todo o material ficará guardado na Escola. 
2) É importante que a tesoura seja de fácil manejo e tenha corte adequado, por isso, sugerimos a marca Mundial. O nome 
completo do aluno deverá ser gravado para facilitar o encontro, caso ocorra extravios e possibilitar o aproveitamento nas 
próximas fases escolares. 
3) Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do aluno e a fase. (ex: João Paulo – 1º Ano - matutino) 
4) Os materiais de maior consumo deverão ser repostos durante o ano letivo, sempre que necessário. 
5) Todo o material deverá ser entregue na Escola, para ser organizado nos armários, no dia 24/01/2019 (quinta-feira),   das 7 
às 11 horas, à respectiva professora. 
 



ESCOLA PARTICULAR  EDUCANDÁRIO SANTA CLARA – PREVE OBJETIVO 

LISTA DE MATERIAL – 2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL – 2019 

 

         Materiais que deverão estar com o(a) aluno(a) no primeiro dia de aula  

Caderno 48 fls. grande de capa dura – (Língua Portuguesa)  1 

Caderno 48 fls. grande de capa dura – (Matemática)  1 

Caderno Quadriculado 40 fls. grande de capa dura  – (Matemática)  1 

Caderno 48 fls. grande de capa dura  – (História/Geografia , Inglês e Ciências)  3 

Caderno de desenho grande – 50 fls.  1 

Lápis preto 4 

Borracha 2 

Estojo grande com três repartições 1 

Apontador (com depósito)  1 

Caixa de Lápis de cor (24  cores) 1 

Caixa de giz de cera (12 cores)                                                                                                   1 

Caneta hidrocor (fluorescente) para destacar textos (amarela ou verde) 1 

Jogo de canetinhas (12 cores) 1 

Pasta com elástico para colocar tarefas 1 

Cola (grande)  1 

Jogo de tinta tempera guache 1 

Pincel nº 10 (cabo amarelo) aulas de artes 1 

Caixa de massinha para modelagem utilizada nas aulas de matemática e artes 1 

Tesoura sem ponta personalizada preferencialmente (mundial ou tramontina) 1 

Ábaco (100 unidades).  Poderá usar do ano anterior. 1 

                   Materiais coletivos que deverão ser entregues no dia 24/01/2019  

Caixa de sapato (encapada de azul) para guardar os materiais de matemática 1 

Palito de picolé – aulas de matemática 100 

Papel Color Cards 120 g/m (folhas coloridas – 25 folhas) – aula de Artes      1 
Bloco de papel canson A3 - aula de Artes 1 

Revistas para recortes e exploração de figuras como Cláudia/Contigo/Caras... 6 

Gibi 2 

Papel sulfite A4  office/uso profissinonal  –  resma (500 folhas) – para atividades de 

fixação, tarefas entre outras que serão xerocopiadas – preferencialmente chamex 

1 

* Collor set 2 

*Metros de TNT (não tecido preto) 3 m 

*Placa de EVA (estampada)                                                                                                                              2  

*Placa de EVA (lisa)                                                                                                                              2  

*Placa de EVA (com glíter)                                                                                                                              2  
 
 

           *Materiais utilizados nas atividades de artes, língua portuguesa, matemática, murais e outros. 
 

Livro de Caligrafia 

O livro adotado para caligrafia será “No capricho – Caligrafia integrada com ortografia e gramática (A) “  – Isabella 

Carpaneda e Angiolina Bragança – Ed. FTD e poderá ser adquirido através da escola  no início do ano letivo de 2019, 

com custo independente do material escolar ou em livrarias, a critério dos pais. 

Obs. O mesmo encontra-se à disposição, para visualização, na tesouraria da escola. 
 

Observações Importantes 

Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e a fase do(a) aluno(a) para facilitar o encontro, caso ocorra extravio. 

Os materiais de maior consumo (lápis, borracha, canetas e colas) deverão ser repostos, durante o ano letivo, sempre que 

necessário. É possível aproveitar os materiais dos anos anteriores desde que estejam em bom estado. 
 

Apenas os materiais de uso coletivo deverão ser entregues no dia 24/01/2019(quinta-feira), das 7 às 11 horas, às 

respectivas professoras. 
 

Nas aulas de artes, eventualmente, serão solicitados, via agenda, alguns materiais de acordo com a atividade 

programada na semana. 

 



 

ESCOLA PARTICULAR  EDUCANDÁRIO SANTA CLARA – PREVE OBJETIVO 

LISTA DE MATERIAL – 3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL – 2019 

 

            Materiais que deverão estar com o(a) aluno(a) no primeiro dia de aula  

Caderno individual 100 fls. grande de capa dura com margem (Português e Matemática) 2 

Caderno individual 48 fls. grande capa dura  (Ciências, História/Geografia e Inglês) 3 

Caderno de desenho grande – 50 fls. (poderá ser o caderno utilizado em 2017) 1 

Tabuada 1 

Dicionário da Língua Portuguesa - preferencialmente Aurélio – nova ortografia 1 

Lápis preto 4 

Borracha  2 

Apontador (com depósito)  1 

Estojo para lápis de cor (não trazer de latinha) 1 

Estojo para gizão (não trazer de latinha) 1 

Régua flexível e transparente 1 

Jogo de canetinhas (12 cores) 1 

Caixa de Lápis de cor (24 cores) 1 

Caixa de giz de cera (12 cores)  1 

Jogo de tinta tempera guache 1 

Pincel nº 10 (cabo amarelo) 1 

Tesoura sem ponta personalizada preferencialmente (mundial ou tramontina) 1 

Cola (grande) 2 

Tubo de cola glíter 1 

Caixa de massinha de modelar 1 

Pasta com elástico para colocar folhas extras (poderá ser a pasta utilizada em 2018) 1 

                 Materiais coletivos que deverão ser entregues no dia 24/01/2019  

Caixa de sapato (encapada de vermelho) para guardar os materiais de matemática 1 

Gibi 2 

Revistas para recortes e exploração de figuras como Cláudia/Contigo/Caras... 6 

Fita crepe (3M) – utilizada na confecção de cartazes e mural 1 

Papel sulfite A4  office/uso profissinonal  –  resma (500 folhas) – para atividades de 

fixação, tarefas entre outras que serão xerocopiadas – preferencialmente chamex 

1 

*Metros de TNT (não tecido) qualquer cor 3 m 

*Papel contact     1 m 

*Papel crepon       1 

*Placa de EVA (lisa)       2 

*Placa de EVA (estampada)       2 

*Placa de EVA (com glíter)                                                                                                                              2  
 

*Materiais utilizados nas atividades de artes, língua portuguesa, matemática, murais e outros. 

 
Livro de Caligrafia 
 

O livro adotado para caligrafia será “No capricho – Caligrafia integrada com ortografia e gramática (B) “  – Isabella 

Carpaneda e Angiolina Bragança – Ed. FTD e poderá ser adquirido através da escola  no início do ano letivo de 2019, 

com custo independente do material escolar ou em livrarias, a critério dos pais. 

Obs. O mesmo encontra-se à disposição, para visualização, na tesouraria da escola. 
 

Observações Importantes 

Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e a fase do(a) aluno(a) para facilitar o encontro, caso ocorra extravio. 

Os materiais de maior consumo (lápis, borracha, canetas e colas) deverão ser repostos, durante o ano letivo, sempre que 

necessário. É possível aproveitar os materiais dos anos anteriores desde que estejam em bom estado. 
 

Apenas os materiais de uso coletivo deverão ser entregues no dia 24/01/2019(quinta-feira), das 7 às 11 horas, às 

respectivas professoras. 
 

Nas aulas de artes, eventualmente, serão solicitados, via agenda, alguns materiais de acordo com a atividade 

programada na semana. 



ESCOLA PARTICULAR  EDUCANDÁRIO SANTA CLARA – PREVE OBJETIVO 

LISTA DE MATERIAL – 4º ANO  ENSINO FUNDAMENTAL – 2019  

 

            Materiais que deverão estar com o(a) aluno(a) no primeiro dia de aula  

Caderno individual 48 fls. Grande de capa dura com margem – (Português, Matemática e 

Ciências  -  preferencialmente sem folhas de adesivos). 

3 

Caderno grande capa dura 48 fls – (História-Geografia/Inglês) 2 

Caderno de desenho grande – 48 fls. (poderá ser o caderno utilizado em 2018) 1 

Dicionário da Língua Portuguesa - preferencialmente Aurélio – nova ortografia 1 

Lápis preto 4 

Borracha 2 

Apontador (com depósito)  1 

Estojo (não trazer de latinha) 1 

Régua flexível e transparente 2 

Caixa de Lápis de cor (24 cores) 1 

Caneta hidrocor (fluorescente) para destacar textos (amarela ou verde) 1 

Jogo de canetinhas (24 cores) 1 

Caixa de giz de cera (12 cores) 1 

Lápis 4B – Aula de artes 1 

Jogo de tinta tempera guache 1 

Pincel nº 12 (cabo amarelo) 1 

Pote de nanquim preto 1 

Cola (grande)  1 

Pasta com elástico para colocar folhas extras (poderá ser a pasta utilizada em 2018) 1 

Tesoura sem ponta personalizada preferencialmente (mundial ou tramontina) 1 

                 Materiais coletivos que deverão ser entregues no dia 24/01/2019  

Caixa de sapato (encapada de amarelo) para guardar os materiais de matemática 1 

Fita Adesiva (3M) fita larga e transparente – utilizada na confecção de cartazes. 1 

Borrachinha de dinheiro – utilizada nas aulas de matemática 20 

Creative Lumi  (pacote com 50 folhas) – utilizado nas aulas de artes 1 

Gibi 2 

Revistas para recortes e exploração de figuras como Cláudia/Contigo/Caras... 6 

Papel sulfite A4  office/uso profissinonal  –  resma (500 folhas) – para atividades de 

fixação, tarefas entre outras que serão xerocopiadas – preferencialmente chamex 

1 

*Placa de EVA - lisa 2 

*Placa de EVA – com glíter 1 

*Placa de EVA - estampada 1 

*Metros de TNT (não tecido) qualquer cor 3 m 

*Papel Crepon       1 
 

*Materiais utilizados nas atividades de artes, língua portuguesa, matemática, murais e outros. 

 
Livro de Caligrafia 
 

O livro adotado para caligrafia será “Um jeito de aprender Caligrafia (C)“– Dirce Guedes – Ed. FTD e 

poderá ser adquirido através da escola  no início do ano letivo de 2019, com custo independente do material escolar ou  

em livrarias,  a critério dos pais. 

Obs. O mesmo encontra-se à disposição, para visualização, na tesouraria da escola. 
 

Observações Importantes 

Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e a fase do(a) aluno(a) para facilitar o encontro, caso ocorra extravio. 

Os materiais de maior consumo (lápis, borracha, canetas e colas) deverão ser repostos, durante o ano letivo, sempre que 

necessário. É possível aproveitar os materiais dos anos anteriores desde que estejam em bom estado. 
 

Apenas os materiais de uso coletivo deverão ser entregues no dia 24/01/2019(quinta-feira), das 7 às 11 horas, às 

respectivas professoras. 
 

Nas aulas de artes, eventualmente, serão solicitados, via agenda, alguns materiais de acordo com a atividade 

programada na semana. 



ESCOLA PARTICULAR  EDUCANDÁRIO SANTA CLARA – PREVE OBJETIVO 

LISTA DE MATERIAL – 5º ANO  ENSINO FUNDAMENTAL – 2019 

 

       Materiais que deverão estar com o(a) aluno(a) no primeiro dia de aula  

Caderno 48 fls. grande de capa dura – sem adesivos – (Português, Matemática e 

Ciências) 

3 

Caderno 48 fls. grande de capa dura  - sem adesivos -  (Redação) 1 

Caderno pequeno capa dura 48 fls – (História/Geografia e Inglês) 2 

Caderno de desenho grande – 50 fls. (poderá ser o caderno utilizado em 2018) 1 

Mini Dicionário da Língua Portuguesa preferencialmente Aurélio – nova ortografia 1 

Lápis preto 4 

Borracha 2 

Apontador (com depósito)   1 

Estojo (não trazer de latinha) 1 

Régua flexível e transparente 2 

Transferidor 1 

Lápis 4B – Aula de artes 1 

Tesoura sem ponta personalizada preferencialmente (mundial ou tramontina) 1 

Caixa de Lápis de cor (24 cores) 1 

Jogo de Canetinhas (24 cores) 1 

Caneta hidrocor (fluorescente) para destacar textos (amarela ou verde) 1 

Caneta retroprojetor (preta) para aulas de artes 1 

Cola (grande) 1 

Pote de tinta acrílica (cores variadas) aulas de artes 1 

Pincel nº 12 (cabo amarelo) aulas de artes 1 

Pasta com elástico para colocar folhas extras (poderá ser a pasta utilizada em 2018) 1 

              Materiais coletivos que deverão ser entregues no dia 24/01/2019  

Caixa de sapato (encapada de verde) para guardar os materiais de matemática 1 

Fita Adesiva (3M) fita larga e transparente – utilizada na confecção de cartazes 1 

Borrachinha de dinheiro 20 

Creative Lumi  (pacote com 50 folhas) – utilizado nas aulas de artes 1 

Gibi 2 

Revistas para recortes e exploração de figuras como Cláudia/Contigo/Caras... 6 

Papel sulfite A4  office/uso profissinonal  –  resma (500 folhas) – para atividades de 

fixação, tarefas entre outras que serão xerocopiadas – preferencialmente chamex 

1 

*Collor set 2 

*Metros de TNT (não tecido) qualquer cor  3 m 

*Placa de EVA - lisa 2 

*Placa de EVA - estampada 1 

*Placa de EVA – com glíter 1 

*Materiais utilizados nas atividades de artes, língua portuguesa, matemática, murais e outros. 

Livro de Caligrafia 
 

O livro adotado para caligrafia será “Um jeito de aprender Caligrafia (D)“– Dirce Guedes – Ed. FTD e poderá ser 

adquirido através da escola  no início do ano letivo de 2019, com custo independente do material escolar ou  em livrarias, 

a critério dos pais. 

Obs. O mesmo encontra-se à disposição, para visualização, na tesouraria da escola. 
 
 

Observações Importantes 

Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e a fase do(a) aluno(a) para facilitar o encontro, caso ocorra extravio. 

Os materiais de maior consumo (lápis, borracha, canetas e colas) deverão ser repostos, durante o ano letivo, sempre que 

necessário. É possível aproveitar os materiais dos anos anteriores desde que estejam em bom estado. 
 

Apenas os materiais de uso coletivo deverão ser entregues no dia 24/01/2019(quinta-feira), das 7 às 11 horas, às 

respectivas professoras. 
 

Nas aulas de artes, eventualmente, serão solicitados, via agenda, alguns materiais de acordo com a atividade 

programada na semana. 



ESCOLA PARTICULAR EDUCANDÁRIO SANTA CLARA – PREVE OBJETIVO 

LISTA DE MATERIAL – 6º ao 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2019 

                 6º           7º  8º          9º 

Caderno grande de 100 fls (1 para Língua Portuguesa e 1 para Matemática) 2 2 2 2 

Caderno grande para Redação de 60 a 80 folhas (pode ser usado o do ano anterior) 1 1 1 1 

Caderno grande de 80 fls (1 para Ciências, História e Geografia) 1 1 1 1 

Caderno grande de 80 fls (individual) Inglês 1 1 1 1 

Caderno grande de 80fls (individual) Int. de textos (pode ser usado o do ano 

anterior) 
1 1 1 1 

Caderno de desenho grande 50 fls (pode ser usado o do ano anterior) 1 1 1 1 

Mini Dicionário de Língua Portuguesa e Inglês (pode ser usado o do ano anterior) 1 1 1 1 

Jogo de esquadro simples, Compasso e Régua (flexível e transparente) 30 cm 

(Matemática) – manter na bolsa do aluno. 
1 1 1 1 

Caixa de lápis de cor – 24 cores (Educação Artística) (pode ser usado o do ano anterior) 1 1 1 1 

Giz de cera e canetinha colorida (Educação Artística) - (manter na bolsa do aluno) 1 1 1 1 

Cola média 90 gr e Tesoura sem ponta – manter na bolsa do aluno. 1 1 1 1 

1 Cartolina branca e 1 Cartolina colorida para as aulas de Artes 2 2 2 2 

Papel cartão e papel laminado para as aulas de Artes (cores diversas) 1 1 1 1 

Papel sulfite (chamequinho) 100 folhas 2 2 2 2 

2 metros de TNT (preto, vermelho, azul ou estampado) para as aulas de artes 2m 2m 2m 2m 

EVA – para as aulas de Artes (cores diversas) 2 2 2 2 

Fita Crepe – para uso nos murais e nas aulas de artes 1 ----- ------ ----- 

Livro “No Capricho - Caligrafia integrada com ortografia e gramática E” 

Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança – Editora FTD 
A escola adquirirá este livro no início do ano letivo de 2019, com custo independente do material 

didático ou poderá ser adquirido em livrarias, a critério dos pais. 

1 ------ ------ ------ 

Os livros que serão usados na Ciranda de Livros serão: 

6º ano –  O pequeno Príncipe – Antonie Saint-Exupéry - Editora Agir (1º bimestre) 

  Poesias Vol. 6 – Série Para Gostar de Ler – Editora Ática (2º bimestre) 

  A Terra dos meninos pelados – Editora Galera Record (3º bimestre) 

  Aprendiz de inventor – João Anzanello Carrascoza – Editora Ática (4º bimestre) 

7º ano – Ninguém me entende nessa casa – Leo Cunha – Editora FTD (1º bimestre) 

  Manual da Delicadeza – Roseana Murray – Editora FDT (2º bimestre) 

  Histórias extraordinárias – Edgar Allan Poe – Editora Cia das Letras (3º bimestre) 

  O livro negro de Thomas Kyd – Sheila Moura Hue - Editora FTD (4º bimestre) 

8º ano – O poeta que fingia – Álvaro Cardoso Gomes – Editora FTD (1º bimestre) 

  Dom Quixote – Col. Reencontro Literatura – Miguel de Cervantes – Editora FTD (2º bimestre) 

  Os criminosos vieram para o chá – Stella Car - Editora FTD (3º bimestre) 

  Corda Bamba – Lygia Bojunga – Editora Casa Lygia Bojunga (4º bimestre) 

9º ano –  O diário de Anne Frank – Otto Frank e Miriam Pressler – Editora Bestbolso (1º semestre) 

  Vinícius de Moraes – Sonetos – Editora Companhia das letras (2º semestre) 

A escola adquirirá estes livros, no início do ano letivo de 2019, com custo independente do material didático ou poderá ser adquirido 

em livrarias ou sebos, a critério dos pais. 

Informamos que a biblioteca da escola dispõe de 10(dez) exemplares de cada título acima à disposição do aluno(a), o qual terá 05 

(cinco) dias de prazo para devolvê-lo. 
 

Observações: Pedimos para manter todos os materiais escolares de uso individual na bolsa do aluno, devidamente etiquetados com o 

nome e ano escolar. 

Os materiais a seguir deverão ser entregues na escola, no dia 24/01/2019, quinta-feira, das 7h às 11h: 

1 Cartolina branca 1 Cartolina colorida 1 folha de papel cartão 1 folha de papel laminado 

Papel sulfite (200 folhas) 2 metros de TNT 2 folhas de EVA 1 fita crepe 

 


