LISTA DE MATERIAL
1º ano do Ensino Fundamental



Material Escolar (para uso diário)

03 cadernos universitários (96 folhas)
01 caderno de caligrafia horizontal ( cópia)
01 caderno de desenho grande para pesquisa
01 estojo contendo sempre os seguintes itens:
• 03 lápis
• 02 borrachas
• 01 apontador com depósito
• 01 caixa de lápis de cor grande
• 01 tesourinha
• 01 caixa de caneta hidrocor 12 cores
(fino)
• 01 régua e um vidro de cola 90g (com
nome do aluno)
01 livro de história (adequada à faixa etária)
01 pasta de elástico (atividades de casa em
folha) cor branca
01 avental plástico

Material de Apoio Cotidiano (trabalhos
artísticos e experiências)

01 resma de papel A4 (210x297mm)
01 pacote de colorset – cards
01 metro de contact transparente
02 folhas de laminado (prata e dourada)
02 folhas de cartolina branca
01 folha de papel pardo
03 folhas de EVA: marrom, azul e laranja
03 folhas de papel crepom (verde, branco e azul)
08 envelopes brancos (tamanho ofício)
01 fita crepe
01 vidro de cola (250g)
08 tubos de cola quente grossa
01 pacote de penas grandes
01 pacote de bola de soprar Pic Pic amarelo
01 m de TNT (vermelho)
01 m de Feltro (vermelho)
01 tela para pintura 20x30cm
01 caixa de material dourado individual de
madeira
01 envelope meio ofício
01 rolo de fita de cetim 07 (branca)

Obs: Somente este material deverá ser
entregue na Escola.

Observações:
I.

O Material didático adotado pela
Escola para o ano letivo de 2020
estará a disposição do aluno na
Sala de Aula.

II.

Todo o material individual deverá
ser identificado com etiqueta
contendo nome do aluno e a
respectiva Série.

III.

A Lista de Material deverá ser entregue
no dia 05 de fevereiro de 2020 na
Secretaria da Escola e só serão aceitas
as listas que estiverem completas.

IV.

NÃO RECEBEREMOS AS LISTAS
DE MATERIAL NA PRIMEIRA
SEMANA DE AULA.

LISTA DE MATERIAL
2º ano do Ensino Fundamental


Material Escolar (para uso diário)

03 cadernos universitários (96 folhas)
01 caderno pequeno (48 folhas) – Inglês
01 caderno de pauta – dupla (Treino Ortográfico)
01 pasta de elástico (Atividades de casa)
01 minidicionário (preferência Mini Dicionário
Aurélio)
01 estojo contendo sempre os seguintes itens:
• 03 lápis
• 02 borrachas
• 01 apontador com caixa de depósito
• 01 caixa de lápis de cor (grande)
• 01 tesourinha
• 01 caixa de caneta hidrocor fino
• 01 régua
• 01 vidro de cola


Material de Apoio Cotidiano (atividades
artísticas e experiências)

01 resma de papel A4(210x297mm)
01 pacote de colorset cards
03 folhas de E.V.A.(emborrachado) –
(amarelo, preto e cor da pele)
02 folhas de EVA Texturizado
02 folhas de cartolina branca
01 cartolina laminada (verde)
01 cartolina colorida (vermelho)
03 folha de papel crepom (verde, amarelo e
vermelho)
08 envelopes tamanho ofício brancos
01 fita adesiva grossa transparente
01 cola de isopor (90g)
01 cola branca (90 g)
03 colas quentes grossas
01 ábaco
03 folhas de papel 40 kg
01 pacote de bola de soprar Pic Pic preto

Obs: somente este material deverá ser
entregue na Escola.

Observações:
I.

O Material didático adotado pela
Escola para o ano letivo de 2020
estará a disposição do aluno na
Sala de Aula.

II.

Todo o material individual deverá
ser identificado com etiqueta
contendo nome do aluno e a
respectiva Série.

III.

A Lista de Material deverá ser entregue
no dia 05 de fevereiro de 2020 na
Secretaria da Escola e só serão aceitas
as listas que estiverem completas.

IV.

NÃO RECEBEREMOS AS LISTAS
DE MATERIAL NA PRIMEIRA
SEMANA DE AULA.

LISTA DE MATERIAL
3º ano do Ensino Fundamental


Material Escolar (para uso diário)

03 cadernos universitários (96 folhas)
01 caderno pequeno (48 folhas) – Inglês
01 caderno de pauta – dupla (Treino Ortográfico)
01 pasta de elástico (Atividades de casa)
01 minidicionário (preferência Mini Dicionário
Aurélio)
01 dicionário Inglês/Português
01 estojo contendo sempre os seguintes itens:
•
•
•
•
•
•
•
•

03 lápis
02 borrachas
01 apontador com depósito
01 caixa de lápis de cor (grande)
01 tesourinha
01 caixa de caneta hidrocor fina
01 régua
01 vidro de cola 90g

Observações:


Material de Apoio Cotidiano (atividades artísticas
e experiências)

01 resma de papel A4(210x297mm)
01 pacote de colorset cards
04 folhas de EVA (azul, amarelo, verde e
vermelho)
02 cartolinas laminadas: verde e vermelha
03 cartolinas coloridas: vermelho, azul e verde.
01 folha de papel crepom vermelha
02 folhas de cartolina branca
01 m de TNT Verde
08 envelopes tamanho ofício brancos
01 cola branca (90g)
03 colas quentes finas
01 caixa de material dourado
individual de madeira
02 folhas de EVA estampado
01 pacote de bola de soprar Pic Pic rosa
03 folhas de papel 40 kg
Obs: somente este material deverá ser entregue
na escola.

I.

O Material didático adotado pela
Escola para o ano letivo de 2020
estará a disposição do aluno na
Sala de Aula.

II.

Todo o material individual deverá
ser identificado com etiqueta
contendo nome do aluno e a
respectiva Série.

III.

A Lista de Material deverá ser entregue
no dia 05 de fevereiro de 2020 na
Secretaria da Escola e só serão aceitas
as listas que estiverem completas.

IV.

NÃO RECEBEREMOS AS LISTAS
DE MATERIAL NA PRIMEIRA
SEMANA DE AULA.

LISTA DE MATERIAL
4º ano do Ensino Fundamental


Material Escolar (para uso diário)

03 cadernos universitários (96 folhas
01 caderno pequeno (48 folhas) – Inglês
01 caderno de pauta – dupla (Treino
Ortográfico)
01 minidicionário (preferência Mini
Dicionário Aurélio)
01 dicionário Inglês /Português
01 estojo contendo sempre os seguintes itens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

03 lápis
02 borrachas
01 apontador com depósito
01 caixa de lápis de cor (grande)
01 tesourinha
01 caixa de caneta hidrocor
01 régua 30 cm
01 vidro de cola 90g
01 marca texto amarelo



Material Apoio Cotidiano (atividades artísticas e
experiências)

01 resma de papel A4(210x297mm)
01 pacote de colorset cards
05 folhas de E.V.A.: amarelo, verde, preto,
laranja e vermelho.
01 folhas de cartolina laminada (amarela e
verde)
02 folhas de cartolinas brancas
04 folhas de cartolina coloridas (verde,
vermelho, amarelo e azul)
01 folha de papel crepom amarelo
08 envelopes tamanho ofício brancos
03 colas quentes grossa
01 fita adesiva transparente
03 folhas de papel 40 kg
01 m de feltro
01 m de TNT amarelo
01 pacote de bola de soprar Pic Pic branca
01 caixa de material dourado individual de
madeira
Obs: somente este material deverá ser
entregue na Escola.

Observações:
I.

O Material didático adotado pela
Escola para o ano letivo de 2020
estará a disposição do aluno na
Sala de Aula.

II.

Todo o material individual deverá
ser identificado com etiqueta
contendo nome do aluno e a
respectiva Série.

III.

A Lista de Material deverá ser entregue
no dia 05 de fevereiro de 2020 na
Secretaria da Escola e só serão aceitas
as listas que estiverem completas.

IV.

NÃO RECEBEREMOS AS LISTAS
DE MATERIAL NA PRIMEIRA
SEMANA DE AULA.

LISTA DE MATERIAL
5º ano do Ensino Fundamental


Observações:
Material Escolar (para uso diário)

03 cadernos universitários (96 folhas)
01 caderno pequeno (48 folhas) – Inglês
01 caderno de pauta–dupla (Treino
ortográfico)
01 minidicionário (preferência Mini
Dicionário Aurélio)
01 dicionário Inglês/Português
01 estojo contendo sempre os seguintes itens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

03 lápis
02 borrachas
01 apontador com depósito
01 caixa de lápis de cor
01 tesourinha
01 caixa de caneta hidrocor fina
01 régua 30cm
01 vidro de cola
01 marca texto amarelo



Material de Apoio Cotidiano (atividades artísticas
e experiências)

01 resma de papel A4(210x297mm)
01 pacote de colorset cards
02 cartolinas brancas
01 cartolina de cada cor: amarela, preta,
vermelha, azul e verde
04 folhas de EVA (amarela, vermelha, verde e
cinza
08 envelopes tamanho ofício brancos
05 colas quentes finas
01 m de TNT cor azul
01 caixa de material dourado individual de
Madeira
01 fita adesiva transparente
01 m de feltro
02 folhas de papel 40 kg
01 pacote de bola de soprar Pic Pic laranja
Obs: Somente este material deverá ser
entregue na Escola.

I.

O Material didático adotado pela
Escola para o ano letivo de 2020
estará a disposição do aluno na
Sala de Aula.

II.

Todo o material individual deverá
ser identificado com etiqueta
contendo nome do aluno e a
respectiva Série.

III.

A Lista de Material deverá ser
entregue no dia 05 de fevereiro de
2020 na Secretaria da Escola e só
serão aceitas as listas que estiverem
completas.

IV.

NÃO RECEBEREMOS AS
LISTAS DE MATERIAL NA
PRIMEIRA SEMANA DE AULA.

