
 

 

Lista de Material - 2021 - 1º ano do Ensino Fundamental 

Informações: 

✓ 02/02/2021 – 13h 15min: Reunião de pais – no Colégio 

✓ 03/02/2021 (quarta-feira): Início das aulas  
✓ O uso do uniforme é obrigatório (identificar cada peça do uniforme) 

 
 

 
QUANTIDADE 

MATERIAL – TRAZER DIA 03/02 

02 Borrachas brancas macias 

03 Lápis preto 

01 Caixa de lápis de cor 

01 Caixa de giz de cera – 12 cores 

01 Jogo de canetinhas – 12 cores 

02 Apontador com lixeira 

01 Estojo escolar grande  

01 Tubo de cola branca – 100 gramas 

01 Régua acrílica transparente simples – 15 cm 

01 Tesoura sem ponta – gravar o nome 

01 Caderno de linguagem brochura pequeno – 96 folhas – com margem 

01 Caderno de desenho grande sem margem milimetrada (Arte) – reaproveitar do ano anterior. 

01 Pasta fina simples com elástico 

01 Cola bastão 

03 Folhas de EVA lisa (cor a escolher) 

01 Folha de EVA felpuda (cor a escolher) 

02 Folha de EVA com glíter (cor a escolher) 

02 Potes de massa de modelar (cor a escolher) 

01 Rolo de fita durex transparente larga 

01 Caixa de blocos lógicos 

01 Caixa de material dourado 

02 Bloco Creative A4 colorido – 150 g/m2 

01 Caixa de camisa identificada com o nome (para guardar os trabalhos realizados em folha 
A4) 

 

 



 
 

Lista de Material - 2021 - 2º ano do Ensino Fundamental 
Informações: 

 

✓ 02/02/2021 – 13h 30min: Reunião de pais – no Colégio 

✓ 03/02/2021 (quarta-feira): Início das aulas  
✓ O uso do uniforme é obrigatório (identificar cada peça do uniforme) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUANTIDADE MATERIAL - TRAZER DIA 03/02 
01 Estojo escolar  

01 Borracha branca macia 

01 Apontador 

01 Cola branca em bastão 

02 Lápis pretos (não lapiseira) 

01 Caixa de lápis de cor 

01 Régua de 15 cm (transparente) 

01 Marca Texto 

01 Tesoura sem ponta (nome do aluno gravado) 

01 Pasta com elástico 

01 Tubo de cola branca 

02 Cadernos de linguagem de 48 páginas (Caderno de atividades e Inglês (pode ser o 

mesmo do ano passado)) 

01 Caderno de desenho grande sem margem milimetrada (Arte) (pode ser o mesmo do ano 
passado) 

02 Gibis (Sugestão de escritores: Maurício de Sousa ou Ziraldo) 

02  Cruzadinhas infantis (Sugestão: coleção Coquetel – Nível Picolé) 

01 Caixa de massa de modelar 

01 Pincel nº 08 

01 Caixa de material dourado 

01 Caixa de tinta guache 

01 Folha de EVA felpuda (cor a escolher) 

01 Folha de EVA com glíter (cor a escolher) 

01 Folha de EVA lisa (cor a escolher) 

01  Bloco Creative A4 colorido – 150 g/m2 

06 Envelopes médios (17X25) 

02 Envelopes grandes (tamanho A4) 

01 Rolo de fita Kraft (marrom) 



 
 
 
 
 

Lista de Material - 2021 - 3º ano do Ensino Fundamental 
Informações: 
 

✓ 02/02/2021 – 13h 45min: Reunião de pais – no Colégio 

✓ 03/02/2021 (quarta-feira): Início das aulas  
✓ O uso do uniforme é obrigatório (identificar cada peça do uniforme) 

 
 
 

QUANTIDADE 
MATERIAL  – TRAZER DIA 03/02 

01 Borracha branca macia 
01 Estojo escolar 
01 Apontador com lixeira 
01 Cola branca em bastão 
01 Tubo de cola branca 
02 Lápis pretos (não lapiseira) 
01 Caixa de lápis de cor  
01 Régua de 30 cm (transparente) 
01 Tesoura sem ponta (nome do aluno gravado) 
01 Pasta com elástico 
01 Caderno de linguagem de 48 páginas (Inglês) (pode ser o mesmo do ano passado) 
02 Cadernos de linguagem de 48 páginas (Português e Matemática) 
01 Caderno de desenho grande sem margem milimetrada (Arte) (pode ser o mesmo 

do ano passado) 
01 Dicionário – mini Aurélio (poderá ser utilizado o que já tem) 
01 Folha de EVA lisa (cor a escolher) 
01 Folha de EVA com glíter (cor a escolher) 
02 Folhas de papel duplex decorado 

  

 CAIXA OU PASTA ORGANIZADORA – ESTE MATERIAL NÃO SERÁ 
COMPARTILHADO 

01 Bloco Creative A4 colorido – 150 g/m2 
02 Gibis (Sugestão de escritores: Mauricio de Sousa ou Ziraldo) 
02 Cruzadinhas infantis (Sugestão: coleção Coquetel – Nível Picolé) 
05 Envelopes médios  
01 Caixa de tinta guache 06 cores 

01 Pincel 
01 Caixa de massa de modelar 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Lista de Material - 2021 - 4º ano do Ensino Fundamental 
Informações: 
 

✓ 02/02/2021 – 14h : Reunião de pais – no Colégio 

✓ 03/02/2021 (quarta-feira): Início das aulas  
✓ O uso do uniforme é obrigatório (identificar cada peça do uniforme) 

 

 
 

 
QUANTIDADE 

 MATERIAL – TRAZER DIA  03/02 

01 Borracha branca macia 
01 Estojo escolar grande 
01 Apontador com lixeirinha 
01 Tubo de cola branca 
02 Lápis pretos (não lapiseira) 
02 Canetas coloridas 

01 Estojo de canetinhas 

01 Caixa de lápis de cor 
01 Caneta marca texto (cor a escolher) 

01 Régua de 30 cm (transparente) – plástico resistente 
01 Tesoura sem ponta (nome do aluno gravado) 
01 Pasta com elástico 
01 Cadernos de linguagem 48 páginas Inglês (pode ser o mesmo do ano passado). 
02 Cadernos universitários 96 folhas (Português e Matemática) (pode ser o mesmo 

do ano passado). 

01 Caderno de desenho grande sem margem milimetrada (Arte) (pode ser o mesmo 
do ano passado) 

01 Dicionário – mini Aurélio (poderá ser utilizado o que já tem) 
100  Folhas de papel sulfite coloridas A4  

01 Rolo de fita Kraft (marrom) 
01 Folha de cartolina 

01 Folha de EVA com glíter (cor a escolher) 

01 Folha de papel duplex lisa (cor a escolher) 

01 Bloco Creative A4 colorido – 150 g/m2 
01 Gibi (Sugestão de escritores: Maurício de Sousa ou Ziraldo) (pode ser o mesmo 

do ano passado)  
01 Caixa de massinha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lista de Material - 2021 - 5º ano do Ensino Fundamental 
Informações: 

✓ 02/02/2021 – 14h 15min: Reunião de pais – no Colégio 

✓ 03/02/2021 (quarta-feira): Início das aulas  
✓ O uso do uniforme é obrigatório (identificar cada peça do uniforme) 

 

 
 

QUANTIDADE 
MATERIAL – TRAZER DIA 03/02 

02 Borrachas brancas macias 
01 Estojo escolar grande 
01 Apontador com lixeirinha 
01 Cola bastão 
01 Tubo de cola branca líquida 
03 Lápis preto (não lapiseira) 
01 Caixa de lápis de cor 
01 Régua de 30 cm (transparente) 
01 Régua de 15 cm 

01 Tesoura sem ponta (nome do aluno gravado) 
01 Pasta com elástico 
03 Cadernos de linguagem 48 páginas (Inglês, História e Ciências) (pode ser o 

mesmo do ano passado) 
01 Caderno de linguagem 96 páginas (Geografia) (pode ser o mesmo do ano 

passado) 

02 Cadernos Universitários 96 páginas (Matemática e Português) (pode ser o 
mesmo do ano passado) 

01 Caderno de desenho grande sem margem milimetrada (Arte) (pode ser o mesmo 
do ano passado) 

01 Caderno quadriculado – pequeno (será utilizado nas aulas de Matemática) 
01 Caderno de linguagem 48 páginas (Filosofia) 

02 Caneta marca texto 
03 Canetas esferográficas azuis 
03 Canetas esferográficas coloridas 
01 Dicionário – mini Aurélio (utilizar o que já tem) 
01 Sudoku – nível fácil 
01  Jaleco branco de manga comprida com o nome bordado (para as aulas de 

Ciências nos laboratórios)  

01 Folha EVA com gliter (cor a escolher) 

02 Folhas EVA lisas (cor a escolher) 

01 Folha EVA felpuda (cor a escolher) 

01 Rolo de fita Kraft marrom 
01 Bloco Creative A4 colorido – 150 g/m2 
01 Bloco para fichário (identificar com o nome) 

02 Gibis (sugestão de escritores: Maurício de Sousa ou Ziraldo) 
02 Cruzadinhas infantis (Sugestão: coleção Coquetel) 
02 Folhas de papel duplex decorada 

01 Pincel atômico (cor a escolher) 

01  Pen drive (identificar com chaveiro e com o nome do (a) aluno (a) 
 


