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LISTA DE MATERIAL – 2020 

1º Ano do Ensino Fundamental I 

 
01 caderno brochurão com 96 folhas capa dura 

01 estojo com zíper 

01 pasta  polionda 3,5 cm 

01 tesoura sem ponta 

01 caixa de massa de modelar 

01 caixa de gizões de cera com 12 unidades 

04 borrachas 

06 lápis tipo 2B 

02 apontadores com depósito 

01 caixa de lápis de cor com 12 unidades 

01 caixa de canetas hidrográficas Pilot Color 850 com 12 unidades 

03 tubos de cola grande (110g) 

03 pacotes de Criative Paper Lumine 90 gramas A4 com 5 cores 

03 folhas de EVA (uma folha de cada cor) 

03 folhas de papel pardo 

01 pincel nº 10 e 01 pincel nº 12 (ambos com cabo amarelo) 

01 pote plástico com tampa (tamanho de uma caixa de sapato grande) 

01 rolo de fita crepe 

03 potinhos de glitter (qualquer cor) 

01 caderno de desenho capa dura grande (96 folhas) 

01 tela 30x40 

01 rolo pequeno de barbante 

02 pacotes de lantejoulas tamanho grande 

02 blocos para desenho A3 com 20 folhas cada  

03 pacotes de sulfite chameguinho 

01 pasta catálogo com 20 sacos plásticos 

 

SUCATAS: forminhas de brigadeiro, pratinhos descartáveis, copos descartáveis (180 ml ou 

maior), 05 prendedores de roupas, 02 metros de fita de cetim, 01 pacote de perfex, 01 pacote 

de palitos de sorvete, 10 sacos plásticos transparentes para sulfite, 05 prendedores de papel 

Binder Clips para 30 folhas, 01 revista, 01 gibi 

 

OBS: Todo material deverá ser etiquetado com o nome completo da criança. Tintas e livros de 

estória serão solicitados por meio da agenda do aluno logo nas primeiras semanas de aula. 

 

LIVRO DE CALIGRAFIA: Coleção Zigue – Zague -  volume 1 

                                          Editora Scipione 

 

OBS: Todo material deverá ser etiquetado com o nome completo da criança. 
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LISTA DE MATERIAL – 2020 

2º Ano do Ensino Fundamental I 

01 caneta marca texto 

01 caderno brochurão com 96 folhas capa dura 

02 pacotes com 100 folhas de sulfite 

01 pasta com elástico 

01 pasta polionda nº 4 

01 régua 30 cm 

02 tubos de cola bastão 

02 tubos de cola branca 

01 tesoura sem ponta 

20 sacos plásticos para sulfite 

01 caixa de lápis de cor 

05 lápis preto nº 2 

03 borrachas 

03 folhas de EVA (uma fantasia, uma glitter e uma comum) 

01 estojo 

01 gibi / 01 livro de literatura infantil 

01 caixa de giz de cera 

01 pacote de papel Criative Paper Lumine 

01 caderno de caligrafia grande 

01 dicionário pequeno 

01 pacote de sulfite colorido 

 

PARA AULA DE ARTE: 

01 caderno de desenho grande 

01 pincel nº 08 e 01 pincel nº 12 

01 revista para recorte 

01 fita crepe 

02 apontadores com depósito 

04 presilhas (macho/fêmea) 

01 caixa de cola colorida 

02 refis finos de cola quente 

01 caixa de tinta guache 

02 folhas de papel fantasia 

01 perfex 

01 tela 20 X 30 cm 

 

OBS: Todo material deverá ser etiquetado com o nome completo da criança. 
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LISTA DE MATERIAL – 2020 

3º Ano do Ensino Fundamental I 

 

01 livro de literatura infantil (de acordo com a idade) 
01 caderno brochurão com 96 folhas – capa dura 

02 pacotes com 100 folhas de sulfite 

01 pacote de papel Criative Paper Lumine   

01 pasta com elástico     

01 pasta polionda nº 4 

01 pasta transparente com grampo 

01 régua 30 cm 

02 tubos de cola branca 

02 tubos de cola bastão grande 

01 tesoura sem ponta 

20 sacos plásticos  

01 caixa lápis de cor 

05 lápis preto nº02 

03 borrachas 

01 dicionário pequeno 

03 folhas de EVA (uma fantasia, uma glitter e uma comum) 

01 caderno de caligrafia 

02 apontadores com depósito 

01 estojo 

 

PARA AULA DE ARTE: 

01 caderno de desenho grande 

01 rolo de fita crepe 

01 pincel nº 08 

01 pincel nº 12 

01 caneta marca texto 

01 perfex 

01 caixa de massa de modelar 

01 tela 10x15 

01 refil de cola quente grosso 

01 gibi para recorte 

01 caixa de tinta guache 

 

 

OBS: Todo material deverá ser etiquetado com o nome completo da criança. 
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LISTA DE MATERIAL – 2020 

4º Ano do Ensino Fundamental I 

 

02 cadernos de uma matéria (universitário) 

02 pacotes com 100 folhas de sulfite 

01 pacote de Criative Paper Lumine 

01 pasta fina com elástico 

50 folhas de almaço 

01 caixa de caneta hidrocor 

01 régua 30 cm 

02 tubos de cola branca 

01 tesoura sem ponta 

01 caneta azul e 01 preta 

20 sacos plásticos 

01 caixa de lápis de cor 

01 dicionário  

02 borrachas 

01 gibi 

01 livro de literatura infantil (de acordo com a faixa etária) 

03 folhas de EVA (1 fantasia, 1 glitter e 1 comum) 

04 lápis nº 02 

01 caneta marca texto (qualquer cor) 

PARA AULA DE ARTE: 

01 caderno desenho grande com 96 folhas 

01 apontador com depósito 

01 caixa pequena de guache (6 cores) 

01 fita crepe 

01 bloco Canson A3 

02 tubos de cola quente (grosso) 

01 pincel nº 08 

01 caixa de giz de cera 

01 revista para recorte 

01 folha de cartolina branca  

01 caixa de cola colorida 

01 tela 20,5 x 30 cm 

 

 

OBS: Todo material deverá ser etiquetado com o nome completo da criança. 
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LISTA DE MATERIAL – 2020 

5º Ano do Ensino Fundamental I 

 

01 caderno de 10 matérias 

01 caneta esferográfica azul e uma vermelha 

04 lápis preto (se possível não trazer lapiseira) 

01 apontador com depósito 

03 borrachas simples 

01 tesoura sem ponta (com bom corte) 

01 régua dura e transparente de 30 cm 

01 dicionário pequeno (sugerimos do ano anterior em bom estado)  

02 pacotes com 100 folhas de sulfite 

20 sacos plásticos 

 

Para a aula de arte 

01 caderno de desenho grande 

01 caixa pequena de guache 

02 tubos de cola branca 

01 fita crepe 

03 folhas de EVA (01 colorida, 01 fantasia,01 gliter) 

02 pincéis amarelos nº 08 e nº 10 (marque com esmalte) 

01 caixa de giz de cera 

01 jogo de canetinhas 

01 caixa de lápis de cor 

01 pacote de criative paper 

01 glitter dourado 

01 glitter furta-cor 

01 purpurina prata ou dourada 

01 caixa de sapatos encapada (o material de arte será guardado nela) 

02 colas bastão 

02 cartolinas duplaface (01 comum e 01 fantasia) 

01 bloco de canson A3 

01 tela 20,5 cm x 30 cm 

 

 

 

OBS: Todo material deverá ser etiquetado com o nome completo da criança. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


