Lista de Materiais
Integral
Ano Letivo – 2019
Materiais a serem providenciados, mantidos em ordem e repostos no decorrer do ano
letivo:
1 caixa de lápis de cor
1 caixa de canetinha
1 cola bastão
1 estojo simples
1 caixa de “sapatos” (iremos decorá-la)
1 tesoura sem ponta
1 camiseta usada (para atividades com tinta)
1 pacotinho de prendedor de cabelo (meninas)
2 lápis preto
2 borrachas
1 apontador

COLOCAR NOME EM TODOS OS PERTENCES.

Lista de Materiais
Integral
Ano Letivo – 2019
Materiais a serem providenciados, mantidos em ordem e repostos no decorrer do ano
letivo:
1 caixa de lápis de cor
1 caixa de canetinha
1 cola bastão
1 estojo simples
1 caixa de “sapatos” (iremos decorá-la)
1 tesoura sem ponta
1 camiseta usada (para atividades com tinta)
1 pacotinho de prendedor de cabelo (meninas)
2 lápis preto
2 borrachas
1 apontador

COLOCAR NOME EM TODOS OS PERTENCES.

Lista de Materiais
Educação Infantil – Maternal
Ano Letivo – 2019
Materiais a serem providenciados, mantidos em ordem e repostos no decorrer do ano
letivo:
1 caixa de giz de cera big
1 pincel redondo nº 20 com cabo grande (sugestão: Tigre)
1 tubo de cola (sugestão: Tenaz pequena)
1 caixa de tinta plástica colorida
1 livro de literatura infantil para compor o cantinho da leitura da sala de aula
1 jogo pedagógico grande (jogo de encaixe, monta tudo). Evitar jogos com peças pequenas.
1 lixas de parede
2 telas de pintura (tamanho 20x30)
1 bloco desenho Liso A3
1 avental para pintura
1 cadarços
1 pacote com 12 prendedor de madeira
2 caixas de massinha de modelar (sugestão: Soft)
1 pacote de canudinho dobrável
Mochila
Lancheira ou mini bolsa e 1 toalhinha para lanche
Sacolinha de higiene bucal com: 1 escova com protetor de cerdas, 1 creme dental, 1 copo
plástico e 1 toalhinha para as mãos
5 caixas de lencinhos de papel descartáveis
5 caixas de lencinhos umedecidos
1 caixa de sapato ou maleta plástica (TAMANHO MÁXIMO: Altura: 19cm, Comprimento:
30cm e Largura: 19cm)
UNIFORME OBRIGATÓRIO: camiseta, calça/ shorts saia/ bermuda, blusão, tênis confortável
e crachá.
Atenção: deixar duas trocas de roupa na mochila (calça/bermuda e camiseta), 5 fraldas
e lenço umedecido.

COLOCAR NOME EM TODOS OS PERTENCES.

Lista de Materiais
Educação Infantil – Pré I
Ano Letivo – 2019
Materiais a serem providenciados, mantidos em ordem e repostos no decorrer do ano
letivo:
1 caixa de giz de cera normal - 12 cores curto
1 caixa de lápis de cor
1 pincel redondo nº 22 (sugestão: Tigre)
1 tubo de cola (sugestão: Tenaz)
2 caixas de massinha de modelar (sugestão: Soft)
1 caixa de tinta plástica colorida
1 caixa de tinta gliter colorida
1 pasta fina de plástico
1 estojo com: 2 lápis, 1 borracha, 1 apontador (c/ coletor)
1 plástico tipo leitoso, cor azul (80cm x 60cm)
1 lixa de parede
2 telas de pintura - tecido de algodão cru (20 cm x 30 cm)
1 livro de literatura infantil para compor o cantinho da leitura da sala de aula
1 brinquedo pedagógico (jogo de encaixe, quebra-cabeça “10 peças”, monta-monta, joga da
memória, etc.). Evitar jogos com peças pequenas
Mochila
Lancheira ou mini bolsa e 1 toalhinha para apoio do lanche
Sacolinha de higiene bucal com: 1 escova com protetor de cerdas, 1 creme dental, 1 copo
plástico e 1 toalhinha para as mãos
4 caixas de lencinho de papel
4 pacotes de lenços umedecidos
1 caixa de sapato ou maleta plástica (TAMANHO MÁXIMO: Altura: 19cm, Comprimento:
30cm e Largura: 19cm)
1 camiseta, tamanho adulto para Artes ou Avental
UNIFORME OBRIGATÓRIO: camiseta, calça/ shorts saia/ bermuda, blusão, tênis confortável
e crachá.
Atenção: deixar uma troca de roupa na mochila (calça/bermuda, calcinha/cueca, meia e
camiseta)

COLOCAR NOME EM TODOS OS PERTENCES.

Lista de Materiais
Educação Infantil – Pré II
Ano Letivo – 2019
Materiais a serem providenciados, mantidos em ordem e repostos no decorrer do ano
letivo:
1 caderno de brochura grande - 96 folhas
1 caderno de desenho grande - 96 folhas
1 caixa de giz de cera normal - 12 cores curto
1 caixa de lápis de cor
1 pincel redondo nº 22 (sugestão: Tigre)
1 tubo de cola (sugestão: Tenaz)
1 tesoura sem ponta
2 caixas de massinha de modelar (sugestão: Soft)
1 caixa de tinta plástica colorida
1 caixa de tinta gliter colorida
1 pasta fina de plástico
1 estojo com: 2 lápis, 1 borracha, 1 apontador (c/ coletor)
1 plástico tipo leitoso, cor azul com nome (80cm x 60cm)
1 lixa de parede
2 telas de pintura - tecido de algodão cru (20 cm x 30 cm)
1 livro de literatura infantil para compor o cantinho da leitura da sala de aula
1 brinquedo pedagógico (jogo de encaixe, quebra-cabeça, joga da memória, etc.). Evitar
jogos com peças pequenas
Mochila
Lancheira ou mini bolsa e 1 toalhinha para apoio do lanche
Sacolinha de higiene bucal com: 1 escova com protetor de cerdas, 1 creme dental, 1 copo
plástico e 1 toalhinha para as mãos
2 caixas de lencinho de papel (pequeno)
1 caixa de sapato ou maleta plástica (TAMANHO MÁXIMO: Altura: 19cm, Comprimento:
30cm e Largura: 19cm)
1 camiseta, tamanho adulto para Artes ou Avental
1 pacote de lencinho umedecido
UNIFORME OBRIGATÓRIO: camiseta, calça/ shorts saia/ bermuda, blusão, tênis confortável
e crachá.
Atenção: deixar uma troca de roupa na mochila (calça/bermuda, calcinha/cueca, meia e
camiseta)

COLOCAR NOME EM TODOS OS PERTENCES.

Lista de Materiais
Educação Infantil – Pré III
Ano Letivo – 2019
Materiais a serem providenciados, mantidos em ordem e repostos no decorrer do ano
letivo:
2 cadernos de brochura grande - 96 folhas
1 caderno de desenho grande - 96 folhas
1 caixa de giz de cera normal - 12 cores
1 caixa de lápis de cor
1 pincel redondo nº 22 (sugestão: Tigre)
1 tubo de cola (sugestão: Tenaz)
1 tesoura sem ponta
3 caixa de massinha de modelar (sugestão: Soft)
1 caixa de tinta plástica colorida
1 caixa de tinta gliter colorida
1 pasta fina de plástico
1 estojo com: 2 lápis, 1 borracha, 1 apontador (c/ coletor)
1 plástico tipo leitoso, cor azul (80cm x 60cm)
1 lixa de parede
2 telas de pintura - tecido de algodão cru (20 cm x 30 cm)
1 livro de literatura infantil para compor o cantinho da leitura da sala de aula
1 brinquedo pedagógico (jogo de encaixe, quebra-cabeça, joga da memória, etc.). Evitar
jogos com peças pequenas
1 revista para recortes
Mochila
Lancheira ou mini bolsa e 1 toalhinha para apoio do lanche
Sacolinha de higiene bucal com: 1 escova com protetor de cerdas, 1 creme dental, 1 copo
plástico e 1 toalhinha para as mãos
2 caixas de lencinho de papel (pequeno)
1 caixa de sapato ou maleta plástica (TAMANHO MÁXIMO: Altura: 19cm, Comprimento:
30cm e Largura: 19cm)
1 camiseta, tamanho adulto para Artes ou Avental
UNIFORME OBRIGATÓRIO: camiseta, calça/ shorts saia/ bermuda, blusão, tênis confortável
e crachá.
Atenção: deixar uma troca de roupa na mochila (calça/bermuda e camiseta)

COLOCAR NOME EM TODOS OS PERTENCES.

Lista de Materiais
Ensino Fundamental I – 1o ano
Ano Letivo – 2019
Materiais a serem providenciados, mantidos em ordem e repostos no decorrer
do ano letivo:
2 cadernos de brochura grandes - 48 folhas
1 caderno de brochura grandes - 98 folhas
20 folhas de linguagem
1 caixa de giz de cera - 12 cores
1 caixa de lápis de cor
1 caixa de tinta plástica
1 pincel redondo nº 22 (sugestão: Tigre)

4 tubos de cola em bastão grande
Tesoura, régua 30cm
2 pastas finas de plástico
1 caixa de canetinha hidrográfica
1 caixa tinta guache - 6 unidades
1 caixa de massinha de modelar (sugestão: Soft)

1 estojo com: 10 lápis, 1 borracha e 1 apontador (c/ coletor)
1 revista usada para recorte
1 plástico tipo leitoso, cor azul (80cm x 60cm)

Mochila
Lancheira ou mini bolsa e 1 toalhinha para apoio do lanche
Sacolinha de higiene bucal com: 1 escova com protetor de cerdas, 1 creme dental, 1
copo plástico e 1 toalhinha para as mãos
1 caixa de sapato ou maleta plástica (TAMANHO MÁXIMO: Altura: 19cm,
Comprimento: 30cm e Largura: 19cm)
1 camiseta, tamanho adulto para Artes
UNIFORME OBRIGATÓRIO: camiseta, calça/ shorts saia/ bermuda, blusão, tênis confortável
e crachá.

COLOCAR NOME EM TODOS OS PERTENCES.

Lista de Materiais
Ensino Fundamental I – 2o ano
Ano Letivo – 2019
Materiais a serem providenciados, mantidos em ordem e repostos no decorrer
do ano letivo:
2 cadernos de brochura grande - 50 folhas
20 folhas de linguagem
20 folhas de almaço
1 caixa de lápis de cor
Cola, tesoura, régua 30cm
1 pasta fina de plástico
1 caixa de canetinha hidrográfica
1 caixa de tinta guache - 6 unidades
1 estojo com: 5 lápis, 1 borracha e 1 apontador (c/ coletor)
1 plástico tipo leitoso, cor azul (80cm x 60cm)

Mochila
Lancheira ou mini bolsa e 1 toalhinha para apoio do lanche
Sacolinha de higiene bucal com: 1 escova com protetor de cerdas, 1 creme dental, 1
copo plástico e 1 toalhinha para as mãos
1 caixa de sapato ou maleta plástica (TAMANHO MÁXIMO: Altura: 19cm, Comprimento:
30cm e Largura: 19cm)

1 camiseta, tamanho adulto para Artes
UNIFORME OBRIGATÓRIO: camiseta, calça/ shorts saia/ bermuda, blusão, tênis confortável
e crachá.

COLOCAR NOME EM TODOS OS PERTENCES.

Lista de Materiais
Ensino Fundamental I – 3o ano
Ano Letivo – 2019
Materiais a serem providenciados, mantidos em ordem e repostos no decorrer
do ano letivo:
1 dicionário (Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa)
2 cadernos de brochura grandes (A4) - 48 folhas
25 folhas de linguagem
25 folhas de papel quadriculado tamanho 1 cm x 1 cm
1 caixa de lápis de cor
2 canetas marca texto amarela
Cola, tesoura, régua 30cm
2 pastas finas de plástico
1 caixa de canetinha hidrográfica
1 caixa de tinta guache - 6 unidades
1 estojo com: 5 lápis, 2 borracha e 1 apontador (c/ coletor)
1 plástico tipo leitoso, cor azul (80cm x 60cm)

Mochila
Lancheira ou mini bolsa e 1 toalhinha para apoio do lanche
Sacolinha de higiene bucal com: 1 escova com protetor de cerdas, 1 creme dental, 1
copo plástico e 1 toalhinha para as mãos
1 caixa de sapato ou maleta plástica (TAMANHO MÁXIMO: Altura: 19cm, Comprimento:
30cm e Largura: 19cm)

1 camiseta, tamanho adulto para Artes
UNIFORME OBRIGATÓRIO: camiseta, calça/ shorts saia/ bermuda, blusão, tênis confortável
e crachá.

COLOCAR NOME EM TODOS OS PERTENCES.

Lista de Materiais
Ensino Fundamental I – 4º ano
Ano Letivo – 2019
Materiais a serem providenciados, mantidos em ordem e repostos no decorrer
do ano letivo:
1 dicionário (Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa)
3 cadernos de brochura grandes (A4) - 96 folhas
2 cadernos de brochura grande (A4) - 48 folhas
6 folhas de papel quadriculado
10 folhas de almaço
1 pasta catálogo com 20 plásticos
1 pen drive
1 caixa de lápis de cor
Cola, tesoura, régua 30cm
1 pasta fina de plástico
1 caixa de canetinha hidrográfica
1 caixa de tinta guache - 6 unidades
1 pincel nº 10
1 estojo com: 2 lápis, 1 borracha e 1 apontador (c/ coletor)
1 caneta azul, 1 vermelha e 1 preta
1 caneta marca texto amarela
1 plástico tipo leitoso, cor azul (80cm x 60cm)

Mochila
Lancheira ou mini bolsa e 1 toalhinha para apoio do lanche
Sacolinha de higiene bucal com: 1 escova com protetor de cerdas, 1 creme dental, 1
copo plástico e 1 toalhinha para as mãos
1 caixa de sapato ou maleta plástica (TAMANHO MÁXIMO: Altura: 19cm, Comprimento:
30cm e Largura: 19cm)

1 camiseta, tamanho adulto para Artes
UNIFORME OBRIGATÓRIO: camiseta, calça/ shorts saia/ bermuda, blusão, tênis confortável
e crachá.

COLOCAR NOME EM TODOS OS PERTENCES.

Lista de Materiais
Ensino Fundamental I – 5º ano
Ano Letivo – 2019
Materiais a serem providenciados, mantidos em ordem e repostos no decorrer
do ano letivo:
1 dicionário (Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa)
3 cadernos de brochura grandes (A4) - 96 folhas
20 folhas de almaço
1 pen drive
1 caixa de lápis de cor
Cola, tesoura, régua 30cm
Compasso, transferidor
1 pastas finas de plástico
1 caixa de canetinha hidrográfica
1 caixa de tinta guache - 6 unidades
1 estojo com: 2 lápis, 1 borracha e 1 apontador (c/ coletor)
1 caneta azul, 1 vermelha, 1 preta e 1 branquinho
1 caneta marca texto amarela
1 plástico tipo leitoso, cor azul (80cm x 60cm)

Mochila
Lancheira ou mini bolsa e 1 toalhinha para apoio do lanche
Sacolinha de higiene bucal com: 1 escova com protetor de cerdas, 1 creme dental, 1
copo plástico e 1 toalhinha para as mãos
1 caixa de sapato ou maleta plástica (TAMANHO MÁXIMO: Altura: 19cm, Comprimento:
30cm e Largura: 19cm)

1 camiseta, tamanho adulto para Artes
UNIFORME OBRIGATÓRIO: camiseta, calça/ shorts saia/ bermuda, blusão, tênis confortável
e crachá.

COLOCAR NOME EM TODOS OS PERTENCES.

Lista de Materiais
Ensino Fundamental II – 6º ao 9º anos
Ano Letivo – 2019
Materiais a serem providenciados e mantidos em ordem pelo aluno no decorrer
do ano letivo:
Mochila / Bolsa
2 Cadernos universitário - 96 folhas (Obs.: fichário opcional - A4)
40 folhas de almaço
Cola, tesoura, régua de 30 cm
1 estojo escolar (canetas, lápis, borracha, etc)
Estojo de higiene pessoal: escova de dente com protetor de cerdas, creme dental,
desodorante roll on (é proibido o uso de spray)
Kit de Educação Física - trazer no dia da aula: 1 camiseta BRANCA, 1 toalha de rosto
pequena.
UNIFORME OBRIGATÓRIO: camiseta, calça/ shorts saia/ bermuda, blusão, tênis confortável
e crachá.

COLOCAR NOME EM TODOS OS PERTENCES.

Lista de Materiais
Ensino Médio
Ano Letivo – 2019
Materiais a serem providenciados e mantidos em ordem pelo aluno no decorrer
do ano letivo:
Mochila / Bolsa
Cadernos universitários (Obs.: fichário opcional - A4)
40 folhas de almaço
1 estojo escolar (canetas, lápis, borracha, etc)
Estojo de higiene pessoal: escova de dente com protetor de cerdas, creme dental,
desodorante roll on (é proibido o uso de spray)
Kit de Educação Física - trazer no dia da aula: 1 camiseta BRANCA, 1 toalha de rosto
pequena.
UNIFORME OBRIGATÓRIO: camiseta, calça/ shorts saia/ bermuda, blusão, tênis confortável
e crachá.

COLOCAR NOME EM TODOS OS PERTENCES.

