
 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – MATERNAL – 2020                                                                      
 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (DEVERÁ FICAR NA 
MOCHILA DO ALUNO ETIQUETADO E COM NOME) 
01 estojo 
01 borracha 
02 apontadores (1 para lápis jumbo) 
01 avental para pintura 
01 caixa de gizão de cera triangular (sugerimos BIC ou 
Acrilex) 
01 caixa de lápis de cor jumbo (sugerimos BIC ou 
Acrilex) 
01 tesoura sem ponta com cabo plástico 
02 tubos de cola branca (média) 
02 tubos de cola bastão (médio) 
02 lápis pretos n° 2 (sugerimos BIC ou Acrilex) 
01 lápis JUMBO (sugerimos BIC ou Acrilex) 
01 agenda grande (que pode ser adquirida na 
secretaria) 
01 Bíblia (ilustrada) 
01 garrafinha para água 
 
MATERIAL DE HIGIENE (trazer diariamente dentro de 
uma necessaire) 
01 escova de dente 
01 toalhinha de mão 
01 pasta de dente infantil 
01 troca de roupa (dentro de saco plástico: short, 
camiseta, calcinha ou cueca e meia) 
 
MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE NA 
ESCOLA: 
01 caixa de lenço de papel 
02 pacotes de lenço umedecido 
01 pasta de elástico polionda fina 
10 sacos plásticos transparentes - Tam. A4 (grosso) 
01 pasta de ferragem plástica com ferragem (verde) 
02 livros de histórias infantis (capa dura) 
500 Folhas de sulfite branca (Tamanho A4) 
01 Bloco de papel Canson A3 
01 Bloco de papel criativo (Colorset A4) 
02 cartolinas brancas 
02 cartolinas coloridas 
02 rolos de papel crepom  
03 placas de EVA liso (nas cores azul, verde e 
vermelho) 
02 placas de EVA decorado 
01 placa de EVA glitter 
01 rolo de fita crepe grande 
02 rolos de fita dupla-face (sugestão Eurocel) 
01 rolo de barbante (pequeno) 
01 pacote de penas coloridas 
01 pacote de lantejoula grande 
01 caixa de tinta a dedo 
01 caixa de cola colorida 

02 bisnagas de cola quente (fina) 
02 m de TNT marrom 
02 m de TNT verde limão  
01 tubo de cola glitter 
01 pacote de palito de sorvete 
12 botões médios 
01 pacote de olhinhos móveis (grande) 
01 caderno quadriculado capa dura grande (Meu 
primeiro caderno) 
01 jogo de acordo com a faixa etária do aluno 
01 pote massinha de modelar soft 500g. 
Moldes para massinha 
01 alfabeto móvel (tamanho médio) 
01 pincel n° 12 
30 cm de tecido (estampado) 
01 lixa nº 220 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS 
* MEUS 5 SENTIDOS – YoYo Books 
* NINOCA VAI DORMIR – Ed. Ática / Autor: Lucy 
Cousins 
*SAMIRA NÃO QUER IR À ESCOLA – Ed. Ática / Autor: 
Christhian Lamblin  
 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
* Tênnis 
* Squezze ou garrafinha (TRAZER DIARIAMENTE NA 
MOCHILA) 
PISCINA 
* touca, chinelo, toalha ou roupão, boia de braço, maiô 
ou sunga 
 
 
ATENÇÃO: 
ENVIAR TODOS OS ÍTENS DA LISTA DE MATERIAL 
COM NOME DO ALUNO E SÉRIE. 
 
INÍCIO DAS AULAS: 27/01/2020 
OS PAIS DEVERÃO TRAZER OS MATERIAIS NA 
PRIMEIRA SEMANA DE AULAS 
SEMANA DE ADAPTAÇÃO: 27/01 a 31/01/20 
HORÁRIO: 13h00 as 15h00 
      
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 



 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – JARDIM I – 2020 
 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (DEVERÁ FICAR NA 
MOCHILA DO ALUNO ETIQUETADO E COM NOME) 
01 estojo 
01 borracha 
01 apontador com depósito 
01 apontador para lápis jumbo 
01 tesoura sem ponta com cabo plástico 
01 tubo de cola branca (grande) 
03 tubos de cola bastão (médio) 
02 lápis pretos n° 2 (sugerimos BIC ou Acrilex) 
01 caixa de lápis de cor jumbo (sugerimos BIC ou 
Acrilex) 
01 caixa de gizão de cera triangular (sugerimos BIC ou 
Acrilex) 
01 agenda grande (pode ser adquirida na secretaria) 
01 Bíblia (ilustrada) 
01 garrafinha para água 
 
MATERIAL DE HIGIENE (trazer diariamente dentro de 
uma necessaire) 
01 escova de dente 
01 toalhinha de mão 
01 pasta de dente infantil 
01 troca de roupa (dentro de saco plástico: short, 
camiseta, calcinha ou cueca e meia) 
 
MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE NA 
ESCOLA: 
01 caixa de lenço de papel 
02 pacotes de lenço umedecido 
01 pasta de elástico polionda fina  
01 pasta de ferragem plástica com ferragem (verde) 
10 sacos plásticos transparentes - Tam. A4 (grosso) 
500 Folhas de sulfite branca (Tamanho A4) 
01 Bloco de papel Canson A3 
01 Bloco de papel criativo (Colorset A4) 
01 pacote de papel criativo Origami  
02 cartolinas brancas 
02 folhas de papel cartão (cores diversas) 
02 rolos de papel crepom estampado (cores diversas) 
04 placas de EVA liso (nas cores amarelo, laranja) 
02 placas de EVA plush (atoalhado) 
01 placa de EVA glitter 
01 rolo de durex largo 
01 rolo de fita crepe grande 
02 rolos de fita dupla-face (sugestão Eurocel) 
01 rolo de barbante (pequeno) 
02 pacotes de penas coloridas 
01 pacote de lantejoula grande 
01 caixa de tinta a dedo 
01 caixa de cola colorida 
01 caixa de tinta pintura de rosto 
02 bisnagas de cola quente (fina) 

02 m de TNT (cor verde limão) 
02 m de TNT (cor marrom) 
01 caneta permanente para EVA preta (fina) 
01 pacote de palito de sorvete 
01 botão médio 
01 tubo de cola glitter 
01 pacote de olhinhos móveis grande 
01 caderno pequeno (capa dura – 100 folhas) 
01 caderno quadriculado (capa dura – meu primeiro 
caderno) 
01 pincel n° 12 
01 avental para pintura 
01 pote massinha de modelar soft 500g. 
02 livros de histórias infantis (capa dura) 
01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária do 
aluno (quebra-cabeça, memória, encaixe ou blocos 
lógicos) 
 
OBS: o jogo pedagógico será de uso coletivo da 
turma e, será devolvido para o aluno no final do ano. 
 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS  
*NA FLORESTA DOS CINCO SENTIDOS – Ed. do 
Brasil / Autor: Leonardo Mendes Cardoso   
 
* COACH!  Editora FTD / Autor: Rodrigo Folgueira 
 
* DONA BARATINHA Editora FTD / Recontado por Ana 
Maria Machado 
 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
* Tênnis 
* Squezze ou garrafinha (TRAZER DIARIAMENTE NA 
MOCHILA) 
PISCINA 
* touca, chinelo, toalha ou roupão, boia de braço, maiô 
ou sunga 
 
 
 
ATENÇÃO 
Trazer todos os itens da lista de material com nome 
em cada item. 
INÍCIO DAS AULAS: 27/01/2020 
OS PAIS DEVERÃO TRAZER OS MATERIAIS NA 
PRIMEIRA SEMANA DE AULAS 
SEMANA DE ADAPTAÇÃO: 27/01 a 31/01/20 
HORÁRIO: 13h00 as 15h00 
   
 
 
 
 
 



     
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – JARDIM II – 2020 
 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (DEVERÁ FICAR NA 
MOCHILA DO ALUNO ETIQUETADO E COM NOME) 
01 estojo 
01 borracha com capa plástica 
02 apontadores com depósito 
01 tesoura sem ponta com cabo plástico 
01 tubo de cola bastão (médio) 
02 lápis pretos n° 2 
01 caixa de lápis de cor (sugerimos BIC ou Acrilex) 
01 caixa de caneta hidrográfica (sugerimos BIC ou 
Acrilex) 
01 caixa de giz de cera grosso (sugerimos BIC ou 
Acrilex) 
01 agenda grande (pode ser adquirida na secretaria) 
01 Bíblia (ilustrada) 
01 garrafinha para água 
 
MATERIAL DE HIGIENE (trazer diariamente dentro de 
uma necessaire) 
01 escova de dente 
01 toalhinha de mão 
01 pasta de dente infantil 
01 troca de roupa (dentro de saco plástico: short, 
camiseta, calcinha ou cueca e meia) 
01 pacote de lenço umedecido 
 
MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE NA 
ESCOLA: 
01 pote de sorvete vazio e higienizado 
01 pasta de elástico polionda fina 
01 pasta plástica de ferragem (verde) 
10 sacos plásticos transparentes (Tam. A4 – grosso) 
02 cadernos brochurão capa dura 100 folhas cada 
1 caderno de cartografia com margem 50 folhas 
01 tubo de cola líquida grande 
01 alfabeto móvel (tamanho médio) 
1 pacote de algodão 
2 dados pequenos 
1 folha de lixa de parede 
1 pacote de quartzo colorido (areia de aquário) 1k 
01 pacote de gesso 1k 
01 forma de PVC para artesanato (forma de bombom) 
1 bandeja plástica branca – 4 litros 
01 caixa de lenço de papel 
500 Folhas de sulfite branca (Tamanho A4) 
01 Bloco de papel Canson A4 
01 Bloco de papel criativo (Colorset A4) 
01 pacote de papel criativo Origami  
02 cartolinas brancas 
02 folhas de papel cartão (cores diversas) 
02 folhas de papel laminado (cores diversas) 
02 rolos de papel celofane (cores diversas) 
04 placas de EVA liso (nas cores azul e preto) 

02 placas de EVA plush (atoalhado) 
02 placas de EVA glitter 
01 rolo de durex  
01 rolo de fita crepe grande 
02 rolos de fita dupla-face (sugestão Eurocel) 
01 caixa de tinta a dedo 
01 caixa de cola colorida 
02 bisnagas de cola quente (fina) 
02 m de TNT (cor azul) 
01 caneta permanente para EVA preta (fina) 
01 tubo de cola glitter 
01 pincel n° 12 
01 avental para pintura 
01 pote massinha de modelar soft 500g. 
02 livros de histórias infantis (capa dura) 
01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária do 
aluno (quebra-cabeça, memória, encaixe ou blocos 
lógicos) 
 
OBS: o jogo pedagógico será de uso coletivo da 
turma e, será devolvido para o aluno no final do ano. 
 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS 
* A CASA SONOLENTA – ED. ÁTICA / Autor: Audrey 
Wood 
* DESMONTANDO A ARARA – Editora FTD / Autora: 
Renata Bueno 
* O JOGO DO PUXA PUXA – Editora  FTD / Autora: 
Flávia Muniz 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
* Tênnis 
* Squezze ou garrafinha (TRAZER DIARIAMENTE NA 
MOCHILA) 
PISCINA 
* touca, chinelo, toalha ou roupão, boia de braço, maiô 
ou sunga 
 
ATENÇÃO 
Trazer todos os itens da lista de material com nome 
em cada item. 
INÍCIO DAS AULAS: 27/01/2020 
OS PAIS DEVERÃO TRAZER OS MATERIAIS NA 
PRIMEIRA SEMANA DE AULAS 
SEMANA DE ADAPTAÇÃO: 27/01 a 31/01/20 
HORÁRIO: 13h00 as 15h00 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 1° ANO – 2020 
                                                        
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (DEVERÁ FICAR NA 
MOCHILA DO ALUNO ETIQUETADO E COM NOME) 
01 agenda grande (pode ser adquirida na secretaria) 
01 Bíblia Sagrada – (versão NTLH – Nova Tradução na 
linguagem de hoje) 
01 estojo  
01 tesoura sem ponta 
01 caixa de lápis de cor (sugerimos BIC ou Acrilex) 
4 lápis preto (sugerimos BIC ou Acrilex) 
01 borracha 
01 cola bastão grande 
01 apontador com depósito 
1 flauta doce (Sugerimos Yamaha) 
01 garrafinha para água 
 
MATERIAL DE HIGIENE (trazer diariamente dentro de 
uma necessaire) 
01 escova de dente 
01 toalhinha de mão 
01 pasta de dente infantil 
 
MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE NA 
ESCOLA: 
500 Folhas de sulfite branca (Tam. A4) 
02 revistas usadas (para recorte) com temas infantis 
02 gibis novos 
01 caixa de caneta hidrográfica (sugerimos BIC ou 
Acrilex) 
01 caneta marca texto 
01 caneta permanente preta fina 
01 tubo de cola branca médio 
01 avental plástico 
01 tela para pintura 30x40 
01 pincel n° 08 
01 pincel n° 12 
01 pasta plástica de ferragem (verde) 
01 pasta plástica fina com elástico 
20 sacos plásticos transparentes (Tam. A4 - grosso) 
01 Bloco de papel Canson A4 
01 Bloco de papel criativo (Colorset A4) 
01 pacote de papel criativo Origami  
02 cartolinas brancas 
02 folhas de papel cartão (cores diversas) 
02 rolos de papel crepom (verde e marrom) 
03 placas de EVA liso (nas cores laranja, bege e azul) 
02 placas de EVA estampado 
01 placa de EVA  glitter (vermelho) 
01 rolo de durex largo 
01 rolo de fita crepe grande 
02 rolos de fita dupla-face (sugestão Eurocel) 
01 pacote de lantejoula grande 
01 caixa de tinta guache (12 cores) 

01 tubo de cola glitter 
01 livro de histórias infantis (capa dura) 
02 bisnagas de cola quente (fina) 
02 m de TNT (laranja)  
01 caixa de tinta PVA – fosca para artesanato 
01 pacote massa de EVA 50g 
01 caderno grande brochura capa dura verde 50 fls 
01 caderno grande brochura capa dura vermelho 100 fls 
01 caderno de desenho com margem capa dura 50 fls 
01 avental para aulas de pintura 
01 pacote palito de sorvete 
01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária do 
aluno (quebra-cabeça, memória, dominó, dama, etc.) 
 
OBS: o jogo pedagógico será de uso coletivo da 
turma e, será devolvido para o aluno no final do ano. 
 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS 
* O BICHODÁRIO – Editora:  FTD / Autora: Telma 
Guimarães 
* PIRATA DE PALAVRAS – Editora do Brasil / Autora: 
Jussara Braga 
* A REVOLTA DOS LIVRINHOS – Editora do Brasil / 
Autores: Lielba Ramos e Aldo dos Santos 
 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
* Tênnis 
* Squezze ou garrafinha (TRAZER DIARIAMENTE NA 
MOCHILA) 
PISCINA 
* touca, chinelo, toalha ou roupão, boia de braço, maiô 
ou sunga 
 
 
 
ATENÇÃO: 
Trazer todos os itens da lista de material com nome 
em cada item. 
 
INÍCIO DAS AULAS: 27/01/2020 
OS PAIS DEVERÃO TRAZER OS MATERIAIS NA 
PRIMEIRA SEMANA DE AULAS 
SEMANA DE ADAPTAÇÃO: 27/01 a 31/01/20 
HORÁRIO: 13h00 as 15h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2° ANO – 2020 
 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (DEVERÁ FICAR NA 
MOCHILA DO ALUNO ETIQUETADO E COM NOME) 
01 estojo 
01 caneta marca texto 
01 borracha com capa plástica 
02 apontadores com depósito 
01 régua – 30 cm 
01 tesoura sem ponta com cabo plástico 
01 tubo de cola líquida (grande) 
02 tubos de cola bastão (grande) 
02 lápis pretos n° 2 
02 lápis 2B 
01 caixa de lápis de cor (sugerimos BIC ou Acrilex) 
01 caixa de caneta hidrográfica (sugerimos BIC ou 
Acrilex) 
01 caixa de giz de cera (sugerimos BIC ou Acrilex) 
01 agenda grande (pode ser adquirida na secretaria) 
01 Bíblia Sagrada – (versão NTLH – Nova Tradução na 
linguagem de hoje) 
01 flauta doce (Sugerimos Yamaha) 
01 garrafinha para água 
 
MATERIAL DE HIGIENE (trazer diariamente dentro de 
uma necessaire) 
01 escova de dente 
01 toalhinha de mão 
01 pasta de dente infantil 
 
MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE NA 
ESCOLA:                                         
01 pasta de elástico polionda fina  
01 pasta de ferragem plástica com ferragem (verde) 
10 sacos plásticos transparentes - Tam. A4 (grosso) 
500 Folhas de sulfite branca (Tamanho A4) 
01 Bloco de papel Canson A4 
01 Bloco de papel criativo (Colorset A4) 
01 pacote de papel criativo Origami  
02 cartolinas brancas 
02 folhas de papel cartão (cores diversas) 
02 rolos de papel crepom estampado (cores diversas) 
03 placas de EVA liso (nas cores marrom, laranja e azul) 
02 placas de EVA plush (atoalhado) 
01 placa de EVA  glitter 
01 rolo de fita crepe 
02 rolos de fita dupla-face (sugestão Eurocel) 
02 m de TNT (marrom) 
01 caneta permanente para EVA preta (fina) 
01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária do 
aluno (quebra-cabeça, memória, encaixe ou monta-
monta) 
01 revista usada (para recorte) 
01 pacote de bexiga de coração (vermelho) 
01 tela média 30x40 

01 cola Acrilex adesivo instantâneo 
01 caderno grande brochura capa dura – 100 folhas 
01 caderno grande brochura capa dura – 50 folhas 
01 caderno desenho grande capa dura c/ margem 50 fls 
01 material dourado 
01 pincel chato n° 08 
01 gibi novo 
01 pacote de lantejoula grande 
01 pacote de estrelinhas 
01 caixa de tinta guache (12 cores) 
01 tubo de cola glitter 
 
OBS: o jogo pedagógico será de uso coletivo da 
turma e, será devolvido para o aluno no final do ano. 
 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS 
* UMA HISTÓRIA DE VOGAIS - Ed. do Brasil/Autor: 
Jussara Braga 
* UM SAPO ESPECIAL – Ed. do Brasil/Autor: Telma 
Guimarães 
*A FABULOSA CHUVA DE CORES – Ed. do 
Brasil/Autor: Jonas Ribeiro 
 
 
MATERIAIS DIDÁTICOS: 

➢ Dicionário de Língua Portuguesa Michaelis ou 
Aurélio (nova Ortografia) 

➢ LIVRO DE CALIGRAFIA ASSIM EU APRENDO 
2*ANO – EDITORA DO BRASIL 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
* Tênnis 
* Squezze ou garrafinha (TRAZER DIARIAMENTE NA 
MOCHILA) 
PISCINA 
* touca, chinelo, toalha ou roupão, boia de braço, maiô 
ou sunga 
 
 
 
ATENÇÃO 
Trazer todos os itens da lista de material com nome 
em cada item. 
 
INÍCIO DAS AULAS: 27/01/2020 
OS PAIS DEVERÃO TRAZER OS MATERIAIS NA 
PRIMEIRA SEMANA DE AULAS 
 
 
 
 
 



 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 3° ANO – 2020 
 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (DEVERÁ FICAR NA 
MOCHILA DO ALUNO ETIQUETADO E COM NOME) 
01 estojo 
03 borrachas com capa plástica 
02 apontadores com depósito 
01 régua – 30 cm 
01 régua geométrica 
01 tesoura sem ponta com cabo plástico 
02 tubos de cola bastão (grande) 
01 tubo de cola líquida (médio) 
03 lápis pretos n° 2       
02 canetas esferográficas (cor azul) 
02 canetas esferográficas (cor preta) 
02 canetas marca texto 
01 caixa de lápis de cor (sugerimos BIC ou Acrilex) 
01 caixa de caneta hidrográfica (sugerimos BIC ou 
Acrilex) 
01 caixa de giz de cera (sugerimos BIC ou Acrilex) 
1 flauta doce (Sugerimos Yamaha) 
01caderno de música – 50 folhas 
01 agenda grande (pode ser adquirida na secretaria) 
01 Bíblia Sagrada – (versão NTLH – Nova Tradução na 
linguagem de hoje) 
01 garrafinha para água 
 
MATERIAL DE HIGIENE (trazer diariamente dentro de 
uma necessaire) 
01 escova de dente 
01 toalhinha de mão 
01 pasta de dente infantil 
   
MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE NA 
ESCOLA:                                               
500 Folhas de sulfite branca (Tam. A4) 
01 revista usada (para recorte) 
01 pasta de elástico transparente fina 
01 pasta plástica de ferragem (verde) 
10 sacos plásticos transparentes (Tam. A4 - grosso 
01 caneta permanente para EVA preta (grossa) 
01 gibi novo 
01 Bloco de papel Canson AA 
01 Bloco de papel criativo (Colorset A4) 
01 pacote de papel criativo Origami  
02 cartolinas brancas 
02 folhas de papel cartão (cores diversas) 
02 rolos de papel crepom liso (vermelho e marrom) 
03 placas de EVA liso (nas cores verde, vermelho e 
amarelo) 
02 placas de EVA estampado 
01 placa de EVA  glitter 
01 rolo de durex largo 
01 rolo de fita crepe grande 

02 rolos de fita dupla-face (sugestão Eurocel) 
02 m de TNT (marrom e azul) 
01 caneta permanente para EVA preta (fina) 
01 revista usada (para recorte) 
01 cola Acrilex adesivo instantâneo 
02 cadernos grandes brochura capa dura – 100 folhas 
01 caderno desenho grande capa dura c/ margem 50 fls 
01 pincel chato n° 08 
01 pacote de lantejoula grande 
01 caixa de tinta guache (12 cores) 
01 tubo de cola glitter 
01 jogo pedagógico  de acordo com a faixa etária do 
aluno (quebra-cabeça, memória, uno, dominó, dama 
etc.) 
 
OBS: o jogo pedagógico será de uso coletivo da 
turma e, será devolvido para o aluno no final do ano. 
 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS 
* A COLCHA DE RETALHOS – Ed. do Brasil/Autores: 
Conceil Correa da Silva e Nye Ribeiro 
* O MENINO QUE QUERIA... – Ed. do Brasil/Autores: 
Bruna Renata Cantele e Daniel Ricardo Billerbeck Nery 
* AMANDA NO PAÍS DAS VITAMINAS – Ed. do 
Brasil/Autor: Leonardo Mendes Cardoso 
 
MATERIAIS DIDÁTICOS: 

➢ LIVRO DE CALIGRAFIA ASSIM EU APRENDO 
3°ANO – EDITORA DO BRASIL 

➢ Dicionário de Língua Portuguesa Michaelis ou 
Aurélio (nova Ortografia) 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
* Tênnis 
* Squezze (TRAZER DIARIAMENTE NA MOCHILA) 
PISCINA 
* touca, chinelo, toalha ou roupão, boia de braço, maiô 
ou sunga 
 
ATENÇÃO 
Trazer todos os itens da lista de material com nome 
em cada item. 
 
INÍCIO DAS AULAS: 27/01/2020 
OS PAIS DEVERÃO TRAZER OS MATERIAIS NA 
PRIMEIRA SEMANA DE AULAS 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
  



 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 4° ANO – 2020                                                        
 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (DEVERÁ FICAR NA 
MOCHILA DO ALUNO ETIQUETADO E COM NOME) 
01 estojo 
01 borracha com capa plástica 
01 apontador com depósito 
01 régua – 30 cm 
1 régua geométrica 
01 tesoura sem ponta com cabo plástico 
02 tubos de cola bastão (médio) 
04 lápis pretos n° 2 
01 caneta esferográfica verde 
02 caneta esferográfica azul 
02 canetas marca texto 
01 caixa de lápis de cor (sugerimos BIC ou Acrilex) 
01 caixa de caneta hidrográfica (sugerimos BIC ou 
Acrilex) 
1 flauta doce (Sugerimos Yamaha) 
01caderno de música – 50 folhas 
01 agenda grande (pode ser adquirida na secretaria) 
01 Bíblia Sagrada – (versão NTLH – Nova Tradução na 
linguagem de hoje) 
01 garrafinha para água 
 
MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE NA 
ESCOLA: 
500 Folhas de sulfite branca (Tam. A4) 
01 caderno de desenho capa dura com margem 50 fls 
02 cadernos grandes brochura – 100 folhas 
01 pasta de elástico transparente (fina) 
01 pasta plástica de ferragem (verde) 
01 revista usada (para recorte) 
10 sacos plásticos transparentes - Tam. A4 (grosso) 
01 gibi novo 
01 Bloco de papel Canson AA 
01 Bloco de papel criativo (Colorset A4) 
01 pacote de papel criativo Origami  
02 cartolinas brancas 
02 cartolinas coloridas 
02 folhas de papel cartão (cores diversas) 
02 rolos de papel laminado (cores diversas) 
03 placas de EVA liso (nas cores laranja, marrom e 
branco) 
02 placas de EVA atoalhado (plush) 
01 placa de EVA  glitter 
01 rolo de durex largo 
01 rolo de fita crepe grande 
02 rolos de fita dupla-face (sugestão Eurocel) 
02 m de TNT (cor laranja e azul) 
01 caneta permanente para EVA preta (fina) 
01 cola Acrilex adesivo instantâneo 
01 pincel chato n° 08 

01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária do 
aluno (quebra-cabeça, memória, uno, dominó, dama, 
etc.) 
OBS: o jogo pedagógico será de uso coletivo da 
turma e, será devolvido para o aluno no final do ano. 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS 
* UMA AVENTURA NO MUNDO DE TARSILA – Ed. do 
Brasil/Autor: Mércia M. Leitão e Neide Duarte 
* EU, VOCÊ E TUDO QUE EXISTE – Ed. Ática/Autor: 
Liliana Iacocca 
* ME DÁ UM ABRAÇO – Autor: Nick Vujic / Ed. Mundo 
Cristão 
 
 
MATERIAIS DIDÁTICOS: 

➢ LIVRO DE CALIGRAFIA ASSIM EU APRENDO 
4°ANO – EDITORA DO BRASIL 

➢ ESPANHOL – AHORA SÍ – 4º ANO (3° SÉRIE)/ 
AUTOR: CLAUDIA REGINA BOCATO– ED. 
ESCALA 

➢ DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
MICHAELIS OU AURÉLIO (NOVA 
ORTOGRAFIA) 

➢ DICIONÁRIO DA LÍNGUA INGLESA 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
* Tênnis 
* Squezze (TRAZER DIARIAMENTE NA MOCHILA) 
PISCINA 
* touca, chinelo, toalha ou roupão, boia de braço, maiô 
ou sunga 
 
 
ATENÇÃO 
Trazer todos os itens da lista de material com nome 
em cada item. 
 
 
INÍCIO DAS AULAS: 27/01/2020 
OS PAIS DEVERÃO TRAZER OS MATERIAIS NA 
PRIMEIRA SEMANA DE AULAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 5° ANO – 2020 
 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (DEVERÁ FICAR NA 
MOCHILA DO ALUNO ETIQUETADO E COM NOME) 
01 estojo 
01 caneta esferográfica (cor verde) 
02 canetas esferográficas (cor preta) 
02 canetas esferográficas (cor azul) 
01 caneta esferográfica (cor vermelha) 
02 canetas marca texto 
01 tesoura sem ponta com cabo plástico 
02 tubos de cola bastão (médio) 
01 tubo de cola branca (grande) 
04 lápis pretos n° 2 
01 lápis HB 
01 corretivo 
01 caixa de lápis de cor (sugerimos Acrilex ou BIC) 
01 caixa de giz pastel 
01 caixa de caneta hidrográfica (sugerimos Acrilex ou 
BIC) 
02 borrachas com capa plástica 
01 apontador com depósito 
01 régua - 30 cm 
01 régua geométrica 
01 régua transferidor 
01 compasso 
01 agenda grande (pode ser adquirida na secretaria) 
01 Bíblia Sagrada – (versão NTLH – Nova Tradução na 
linguagem de hoje) 
1 flauta doce (Sugerimos Yamaha) 
01caderno de música – 50 folhas 
 
MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE NA 
ESCOLA: 
500 Folhas de sulfite branca (Tam. A4) 
01 caderno de desenho grande capa dura c/ margem 50 
fls 
01 caderno universitário 10 matérias 
20 folhas de papel almaço 
01 revista usada para recorte 
01 pasta plástica de ferragem (verde) 
10 sacos plásticos transparentes - Tam. A4 (grosso) 
01 bola de isopor (média) 
01 tubo de cola para E.V.A 
01 pincel chato n° 16 
01 pincel chato n° 01 
02 m de TNT (laranja e verde) 
01 Bloco de papel Canson AA 
01 Bloco de papel criativo (Colorset A4) 
01 pacote de papel criativo Origami  
02 cartolinas brancas 
02 folhas de papel cartão (cores diversas) 
02 rolos de papel laminado (cores diversas) 
03 placas de EVA liso (nas cores bege, preto e marrom) 
02 placas de EVA  glitter 

01 rolo de fita crepe grande 
02 rolos de fita dupla-face (sugestão Eurocel) 
01 cola Acrilex adesivo instantâneo 
01 jogo pedagógico  de acordo com a faixa etária do 
aluno (quebra-cabeça, memória, uno, dominó, dama 
etc.) 
OBS: o jogo pedagógico será de uso coletivo da 
turma e, será devolvido para o aluno no final do ano. 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS 
* UM FOTÓGRAFO DIFERENTE CHAMADO DEBRET 
– Ed. do Brasil / Autor: Mércia Maria Leitão / Neide 
Duarte 
*CARTA À PREFEITA – Editora FTD / Autor: Fernando 
Carraro. 
* A COR DA FOME– Editora do Brasil/Autor: Jonas 
Ribeiro 
 
 
 
MATERIAIS DIDÁTICOS: 

➢ LIVRO DE CALIGRAFIA ASSIM EU APRENDO 
5*ANO – EDITORA DO BRASIL 

➢ Espanhol – Ahora sí – 5º ano (4ª série) /Autor: 
Claudia Regina Bocato – Ed. Escala 

➢ Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis ou 
Aurélio (Nova Ortografia) 

➢ Dicionário da Língua Inglesa 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
* Tênnis 
* Squezze (TRAZER DIARIAMENTE NA MOCHILA) 
PISCINA 
* touca, chinelo, toalha ou roupão, boia de braço, maiô 
ou sunga 
 
 
INÍCIO DAS AULAS: 27/01/2020 
OS PAIS DEVERÃO TRAZER OS MATERIAIS NA 
PRIMEIRA SEMANA DE AULAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


