LISTA DE MATERIAL - 2019
MATERNAL
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apontador para lápis (jumbo)
estojo com zíper
tubos de cola 90g.
cx de pintura a dedo
cx de cera (curtom) 12 cores
cx de lápis de cor 12 cores (jumbo)
pincel chato nº 2
cx de massa para modelar - 12 cores
cx tinta plástica com bico fino
avental para pintura
lápis preto nº 02 jumbo (grafito)
caderno de desenho grande de capa dura s/ seda (96 folhas)
pacote de sulfite branco
pacote de papel criativo para corte (colorido)
jogo de baldinho e pá
refil de cola quente fino.
sabonete branco
pasta polionda 2cm (verde)

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 - 2019
PRÉ I - 4 ANOS

01 apontador de lápis (jumbo)
02 lápis preto nº 02 jumbo (grafito)
02 borracha macia
01 pincel chato nº 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 (jumbo)
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 de papel criativo para corte (colorido)
03 papel crepom (amarelo/vermelho/azul)
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 - 2019
PRÉ II - 5 ANOS

01 avental para pintura
02 borrachas macia
03 lápis preto nº 2 (triangular)
01 apontador para lápis triangular
01 pincel chato nº 02
03 tubos de cola 90g
01 pasta poliamida 2cm (azul)
01 caderno de desenho grande capa dura s/ seda (48 folhas)
01 cx de lápis de cor longo 12 cores com apontador
01 estojo com zíper
01 caderno pauta verde capa dura
01 caderno pequeno quadriculado 1x1 capa dura
01 tesoura s/ ponta (c/ nome)
02 massinhas para modelar 12 cores
01 conjunto de baldinho e pá
01 pacote de papel Vergê 180 A4 branco
01 pacote papel criativo para corte (colorido)
03 papel crepom (vermelho/verde/laranja)

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 - 2019
1º ANO - 6 ANOS
01 pincel chato nº 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)
03 tubos de cola 90g
05 lápis preto nº 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 perfex
01 pacote de sulfite branco
01 E.V.A (cor variada)
02 papel crepom (amarelo/verde)

LISTA DE MATERIAL - 2019
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 pasta de papelão com elástico pequena
01 cartela de adesivo ( motivo infantil)
01 cx de lápis de cor 12 cores
02 lápis pretos nº 02
01 borracha
02 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

LISTA DE MATERIAL - 2019
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 (redação))
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)

LISTA DE MATERIAL - 2019
4º ANO

01 caderno grande (96 folhas)
01 caderno capa dura (96 folhas) (redação)
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)
01 pacote de sulfite branco

LISTA DE MATERIAL - 2019
5º ANO
01 caderno grande 96 folhas
01 caderno capa dura (96 folhas) (redação)
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 0
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)
01 pacote de sulfite branco

Lista de Materiais - 2019
6° ano
O material escolar deverá estar disponível no primeiro dia de aula e todos os itens deverão estar com o NOME DOS ALUNOS

01 lápis nº 2 ou lapiseira01 borracha macia
01 régua de 30 cm transparente
01 caneta 4 cores
02 canetas grifa texto/ 01 caderno de 10 matérias
01 caderno de 120 folhas para Matemática
01 caderno de 120 folhas para Português

2 partes p/ Ciências
2 partes p/ Inglês
2 partes p/ Geografia
2 partes p/ História
2 partes p/ atividades extras

01 jogo de esquadros
01 transferidor (simples)
01 compasso
01 dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros Português – Inglês
01 dicionário de Português (nova ortografia)
Bloco para Redação (Impresso Preve) – Papelaria Brasil
01 pasta com elástico para guardar trabalhos
10 folhas de papel vegetal (geografia)
01 Atlas geográfico
Espaço Mundial – Editora Moderna ou 01 Geoatlas – Editora Ática
01 par de luvas de borracha para Ciências
Material de Arte (Individual):
01 pasta plástico formato A3
01 Bloco de papel canson A3
01 Bloco de sulfite A3 (sem margem)
01 régua 40 cm (transparente)
01 Lápis 6B
01 Caixa de lápis de cor (12 cores)
01 Caixa de tinta guache (06 cores)
01 Cartela de canetinha hidrocor (12 cores)
Pincéis com cerdas chatas e duras números: 0, 6 e 12
01 Tubo de cola branca pequeno
01 Tesoura
Material Coletivo:
01 cartolina preta, 01 branca, 01 vermelha
01 bloco de papel criativo de 8 cores
01 rolo de fita crepe
01 tubo de tinta guache de 500ml vermelho e 01 branco
01 caixa de giz de cera

*Não esquecer de colocar o nome em TODOS os materiais de uso individual
* No 6°ano não aconselhamos o uso de fichário.

Obs: Os livros paradidáticos serão solicitados durante o ano letivo.

Lista de Materiais - 2019
7° ano
O material escolar deverá estar disponível no primeiro dia aula e todos os itens deverão estar com o NOME DO
ALUNO

01 lápis n° 2 ou lapiseira
01 borracha macia
01 régua de 30 cm transparente
01 caneta 4 cores
02 canetas grifa texto/01 caderno de 10 matérias
01 caderno de 120 folhas para Matemática
01 caderno de 120 folhas para Português

2 partes p/ Ciências
2 partes p/ Inglês
2 partes p/ Geografia
2 partes p/ História
2 partes p/ atividades extras

01 jogo de esquadros
01 transferidor (simples)
01 compasso
Livro Paradidático para Inglês: “The Odyssey” (Level 5 - Editora MM)
01 dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros Português – Inglês
01 dicionário de Português (nova ortografia)
01 pasta de plástico com elástico para guardar trabalhos
Bloco de redação (Impresso Preve) – Papelaria Brasil
10 folhas de papel vegetal (Geografia)
01 par de luvas de borracha para Ciências
Material de Arte (Individual):
01 pasta plástico formato A3
01 Bloco de papel canson A3
01 Bloco de sulfite A3 (sem margem)
01 régua 40cm (transparente)
01 Lápis 6B
01 Caixa de lápis de cor (12 cores)
01 Caixa de tinta guache (06 cores)
01 Cartela de canetinha hidrocor (12 cores)
Pincéis com cerdas chatas e duras números: 0, 6 e 12
01 Tubo de cola branca pequeno
01 Tesoura
Obs: os materiais de Arte poderão ser reutilizados (de um ano para o outro), caso estejam em condições
apropriadas.
Material Coletivo:
01 cartolina verde, 01 azul e 01 amarela
01 bloco de papel criativo de 8 cores
01 rolo de fita adesiva dupla face
01 tubo de tinta guache de 500ml preto e 01 verde
01 caixa de giz de cera

*Não esquecer de colocar o nome em TODOS os materiais de uso individual
Obs: Outros livros paradidáticos podem ser solicitados durante o ano letivo.

Lista de Materiais - 2019
8° ano
O material escolar deverá estar disponível no primeiro dia aula e todos os itens deverão estar com o NOME DO
ALUNO
01 lápis nº 2 ou lapiseira

01 borracha macia
01 régua de 30 cm transparente
01 caneta 4 cores
02 canetas grifa texto
Fichário ou 01 caderno de 10 matérias
01 caderno de 120 folhas para Matemática
01 caderno de 120 folhas para Português

2 partes p/ Ciências
2 partes p/ Inglês
2 partes p/ Geografia
2 partes p/ História
2 partes p/ atividades extras

01 jogo de esquadros
01 transferidor (simples)
01 compasso
01 dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros Português – Inglês
01 dicionário de Português (nova ortografia)
01 pasta de plástico com elástico para guardar trabalhos
Bloco de redação (Impresso Preve) – Papelaria Brasil
10 folhas de papel vegetal (Geografia)
01 par de luvas de borracha para Ciências
Material de Arte (Individual):
01 pasta plástico formato A3
01 Bloco de papel canson A3
01 Bloco de sulfite A3 (sem margem)
01 régua 40cm (transparente)
01 Lápis 6B
01 Caixa de lápis de cor (12 cores)
01 Caixa de tinta guache (06 cores)
01 Cartela de canetinha hidrocor (12 cores)
Pincéis com cerdas chatas e duras números: 0, 6 e 12
01 Tubo de cola branca pequeno
01 Tesoura
Obs: os materiais de Arte poderão ser reutilizados (de um ano para o outro), caso estejam em condições
apropriadas.
Material Coletivo:
01 cartolina marrom, 01 branca, 01 laranja
01 bloco de papel criativo de 8 cores
01 tubo de tinta guache de 500ml laranja e 01 preto
01 rolo de fita adesiva dupla face

Obs: Os Livros paradidáticos serão solicitados durante o ano letivo.

*Não esquecer de colocar o nome em TODOS os materiais de uso individual

Lista de Materiais - 2019
9° ano
O material escolar deverá estar disponível no primeiro dia aula e todos os itens deverão estar com o NOME DO
ALUNO
01 lápis nº 2 ou lapiseira

01 borracha macia
01 régua de 30 cm transparente
01 caneta 4 cores
02 canetas grifa texto
Fichário ou 01 caderno de 10 matérias
01 caderno de 120 folhas para Matemática

2 partes p/ Inglês
2 partes p/ Geografia
2 partes p/ História
2 partes p/ Química
2 partes p/ Física

01 caderno de 120 folhas para Português

01 jogo de esquadros
01 transferidor (simples)
01 compasso
Livro para Português: “Minigramática” (nova edição - Editora FTD)
Livro Paradidático para Inglês: “Lisa in New York” (Level 1 - Editora MM)
01 dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros Português – Inglês
01 dicionário de Português (nova ortografia)
01 pasta de plástico com elástico para guardar trabalhos
Bloco de redação (Impresso Preve) – Papelaria Brasil
10 folhas de papel vegetal (Geografia)
01 par de luvas de borracha para Física e Química
Material de Arte (Individual):
01 pasta plástico formato A3
01 Bloco de papel canson A3
01 Bloco de sulfite A3 (sem margem)
01 régua 40 cm (transparente)
01 Lápis 6B
01 Caixa de lápis de cor (12 cores)
01 Caixa de tinta guache (06 cores)
01 Cartela de canetinha hidrocor (12 cores)
Pincéis com cerdas chatas e duras números: 0, 6 e 12
01 Tubo de cola branca pequeno
01 Tesoura
Obs: os materiais de Arte poderão ser reutilizados (de um ano para o outro), caso estejam em condições
apropriadas
Material Coletivo:
01 cartolina branca, 01 marrom e 01 preta
01 bloco de papel criativo de 8 cores
01 tubo de cola branca de 110g
01 tubo de tinta guache de 500ml marrom e 01 branco
01 rolo de fita adesiva transparente grosso

Obs: Outros livros paradidáticos podem ser solicitados durante o ano letivo.

