
   
 

   
 

 

Lista de Material Minimaternal- 2020 

 
• Etiquetar ou marcar usando tinta indelével  TODO O MATERIAL com o 

nome do aluno. A identificação é tarefa e responsabilidade da família. 
 

Itens pessoais: 
1 mochila contendo: agasalho, calcinha ou cueca, uma troca de roupa,  calçados e meias.  
1 Nécessaire contendo:  1 escova de dente.1 creme dental.1 pente ou escova de cabelo. 
1 lancheira contendo: 1 toalhinha individual. (Trocar diariamente) 1garrafa de água 
1 recipiente  plástico grande (transparente com tampa)  contendo: 
. fraldas, (que serão solicitadas diariamente). 
. 4 pacotes de lenços umedecido (A professora solicitará durante o ano, conforme a 
necessidade) 
. 6 caixas de lenço de papel (A professora solicitará durante o ano, conforme a necessidade) 
. Pasta ou creme para assaduras 
. Mamadeiras para água, suco e leite (que serão enviadas diariamente para família).  
. Chupetas com porta-chupeta 
 
1 cobertor ou edredom 
1 jogo de lençol e travesseiro (que serão trocados semanalmente pela família) 
Sacos para roupa suja 
 
Material escolar: 
1 caixa de giz de cera jumbo 12 cores 
1 conjunto de aquarela com 12 cores  
1 estojo para estimular a autonomia do aluno 
1 caixa 4  tubos de cola bastão 
2 Colas  gel (frasco)  ergonômico 63g - Ideal para uso  da coordenação motora dessa idade  
1 avental ou camisa grande para aula de artes 
1 pincel brocha  
2 potes grandes de massinha  
1 rolo pequeno para pintura 
1 esponja 
1 pasta plástica azul com elástico A4 grossa 
1 Tapetinho  30cm x 70cm Único  (emborrachado ou  tecido) para criança sentar e realizar 
atividades de noção de espaço 
1 tela 20x30cm  
 

• Favor seguir rigorosamente a lista do material solicitado. 
• Etiquetar todo o material com nome do(a) aluno(a). 
• Os livros didáticos estarão disponíveis no Colégio para aquisição. 

 
 
Paradidático que será utilizado ao longo do ano de 2020, no minimaternal: 
 
Grande livro dos contrários, O - Das formas e das cores 
Autor: FredericKessler 
Editora Cortez 
 



   
 

   
 

                            Lista de Material Maternal- 2020 
• Itens pessoais para alunos do Maternal e período integral  

 
• Etiquetar ou marcar usandotinta indelével, TODO O MATERIAL com o 

nome do aluno. A identificação é tarefa e responsabilidade da família. 
 

Itens pessoais: 
1 mochila contendo: agasalho, calcinha ou cueca, uma troca de roupa,  calçados e meias. 
1 estojo grande com 2 repartições. 
1 Nécessaire contendo:  1 toalha.  1 escova de dente. 1 creme dental. 1 pente ou escova de 
cabelo. 
3 caixas de lenços umedecidos 
1 lancheira contendo: 1 toalhinha individual. (Trocar diariamente) 1garrafa de água 
.  6caixas de lenço de papel (A professora solicitará durante o ano, conforme a necessidade) 
 
Material escolar: 
 
1 caixa de giz de cera grande jumbo 12 cores (Ideal para coordenação motora dessa idade) 
1 caixa de ecolápis  Jumbo 12 cores (Ideal para coordenação motora dessa idade) 
1 apontador com aparador  
1 conjunto de aquarela com 6 cores 
1 caixa de tinta guache 
4 tubos de cola bastão 
2 Colas  gel (frasco)  ergonômico 63g - Ideal para uso da coordenação motora dessa idade  
1 avental ou camisa grande para aula de artes 
1 pincel nº16 
1 pincel nº12 
1 brocha pequena 
1 rolo pequeno para pintura 
1 esponja 
1 tesoura vai e vem (Ideal e importante para estimular a coordenação motora global nessa 
idade) 
1 cartela de adesivos em forma de bolinha (verde, amarela ou vermelha) 
1 tela para pintura  20x30cm 
2 potes de massinha 
1 Tapetinho  30cm x 70cm Único  (emborrachado ou  tecido) para criança sentar. 
 

• Favor seguir rigorosamente a lista do material solicitado. 
• Etiquetar todo o material com nome do(a) aluno(a). 
• Os livros didáticos estarão disponíveis no Colégio para aquisição. 

 
 
Paradidáticos que serão utilizados ao longo do ano de 2020, no maternal: 
 
 
1º semestre: 
O gato xadrez 
Autora: Isa Mara Lando 
Brinque-Book 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 

Lista de Material-Nível I- 2020 

• Etiquetar ou marcar usandotinta indelével, TODO O MATERIAL com o 
nome do aluno. A identificação é tarefa e responsabilidade da família. 
 

Itens pessoais: 
1 mochila contendo: agasalho, calcinha ou cueca, uma troca de roupa,  calçados e meias. 
1 estojo grande com duas repartições 
1 Nécessaire contendo:  1 toalha.  1 escova de dente. 1 creme dental. 1 pente ou escova de 
cabelo. 
. 1 pacote de lenços umedecido ( Para deixar na mochila para uso pessoal. A professora 
solicitará durante o ano, conforme a necessidade) 
.  6 caixas de lenço de papel (A professora solicitará durante o ano, conforme a necessidade) 
 
Material escolar: 
 
1 estojo grande com duas repartições 
2 apontadores com lixeira 
5 Ecolápis  grafites jumbo  triangular (Ideal para coordenação motora dessa idade) 
2 borrachas grandes  
1 caixa de giz de cera curto triangular com 12 cores 
2  caixas  Ecolápis caras e cores  12  cores (uma por semestre) 
 2 tubos de cola branca  
2 Colas  gel (frasco)  ergonômico63g  - Ideal para uso correto da coordenação motora dessa 
idade  
1 pasta azul polionda escolar 35 mm, (lisa sem personagem de desenho ou animação com 
alça) 
3 pastas de papelão com ferragem plástica nas cores: verde, vermelha e azul cada uma com 3 
plásticos ofícios já anexados. 
1 avental ou camisa grande para aula de artes 
1 pincel nº14 
1 tesoura de ponta redonda 
1 tela para pintura  20x30cm 
1 livro de histórias  
01 jogo de canetinha hidrográfica jumbo (ponta grossa) – COM NOME EM CADA UNIDADE 
Bandeja Higiênica branca plástico  
(Medidas aproximadas) Altura 7cm        Largura 22,1cm       Comprimento 30,3cm 
1 saco de areia colorida  
1 Tapetinho  30cm x 70cm Único  (emborrachado ou  tecido) para criança sentar. 
 

• Os livros didáticos estarão disponíveis no Colégio para compra.  
Favor seguir rigorosamente a lista do material solicitado. 

• Etiquetar todo o material com nome do(a) aluno(a). 
• Os livros didáticos estarão disponíveis no Colégio para aquisição. 

 
Paradidáticos que serão utilizados ao longo do ano de 2020, no Nível I : 
 
1º semestre: 
Bom dia todas as cores 
Autor: Ruth Rocha 
Editora: Salamandra 



   
 

   
 

 
 
 

Lista de Material-Nível II- 2020 

• Etiquetar ou marcar usando tinta indelével, TODO O MATERIAL com o 
nome do aluno. A identificação é tarefa e responsabilidade da família. 
 

Itens pessoais: 
1 mochila contendo: agasalho, calcinha ou cueca, uma troca de roupa,  calçados e meias. 
1 Nécessaire contendo:  1 toalha.  1 escova de dente. 1 creme dental. 1 pente ou escova de 
cabelo. 
1 lancheira contendo: 1 toalhinha para lanche, uma garrafa de água 
1 caixa de lenço umedecido (para deixar dentro da mochila para uso pessoal) 
3 caixas de lenço de papel (A professora solicitará durante o ano, conforme a necessidade) 
 
Material escolar: 
1 estojo grande com 3 repartições contendo: 
2 apontadores com lixeira 
5 lápis grafites  
2 borrachas grandes  
1 tesoura de ponta redonda inox 
2  caixas  Ecolápis caras e cores  24  cores (uma por semestre) 
2 Colas  gel (frasco)  ergonômico63g  - Ideal para uso da coordenação motora dessa idade  
1 tubo de cola líquida 
3 pasta s de papelão com ferragem plástica nas cores: verde, vermelha e azul cada uma com 3 
plásticos ofícios já anexados. 
1 avental ou camisa grande para aula de artes 
1 pincel nº14 
1 tela para pintura  20x30cm 
1gibi 
2 potes de massinha  
1 tinta aquarela 
01 jogo de canetinha  hidrocor  ponta grossa – COM NOME EM CADA UNIDADE 
Bandeja Higiênica branca plástica  
(Medidas aproximadas) Altura 7cm        Largura 22,1cm       Comprimento 30,3cm 
1 saco de areia colorida  
1 Tapetinho  30cm x 70cm Único  (emborrachado ou  tecido) para criança sentar. 
 
 

• Favor seguir rigorosamente a lista do material solicitado. 
• Etiquetar todo o material com nome do(a) aluno(a). 
• Os livros didáticos estarão disponíveis no Colégio para aquisição. 

 
Paradidáticos que serão utilizados ao longo do ano de 2020, no Nível II : 
 
O GRÚFALO 
Autora: Julia Donaldson 
 Editora: Brinque-Book 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
 

Lista de Material- 1º ano- 2020 

 
• Etiquetar ou marcar usandotinta indelével, TODO O MATERIAL com o 

nome do aluno. A identificação é tarefa e responsabilidade da família. 
 

Itens pessoais: 
1 mochila contendo: agasalho, calcinha ou cueca, uma troca de roupa,  calçados e meias. 
1 Nécessaire contendo:  1 escova de dente. 1 creme dental. 1 pente ou escova de cabelo. 
1 lancheira contendo: 1 garrafa de água. 1 toalhinha (trocar diariamente) 
3 caixas de lenço de papel (A professora solicitará durante o ano, conforme a necessidade) 
 
Material escolar: 
 
1 estojo grande com três repartições contendo: 
2 apontadores com lixeira 
6 ecolápis grafites pretos n º2 
2 borrachas grandes  
1 tesoura de ponta redonda inox 
1 caixa de canetas hidrográficas fina 12 cores 
2  caixas  Ecolápis caras e cores  12  cores (uma por semestre) 
1 caixa de giz de cera curto triangular - 12 cores 
1 conjunto de aquarela  12 cores 
2 Colas  gel (frasco)  ergonômico63g - Ideal para uso correto da coordenação motora  
4 tubos de cola bastão pequenos  
1 unidade de tinta dimensional 
1 pasta  azul  polispropolino escolar 40 mm, (lisa sem personagem de desenho ou animação 
com alça) 
1 bloco de papel Criativo Romitec com 32 folhas – formato 325 x 235 mm, em 8 cores 
1 bloco de papel Canson A4 
1 avental para artes 
4 envelopes ofícios brancos grandes 
1 pincel nº14 
1 tela para pintura  20x30cm 
1 caderno de artes 50 folhas 
1 régua 30 cm 
1 calculadora simples 
1 pacote de folha de sulfite branca 
20 folhas de linguagem 
1 livro de histórias (Apropriado para faixa-etária) 
1 pote grande massinha 
1 gibi tema infantil  
1 flauta doce germânica yamaha 
 
 

• Favor seguir rigorosamente a lista do material solicitado. 
• Etiquetar todo o material com nome do(a) aluno(a). 
• É proibido o uso de fichário. 
• Os livros didáticos estarão disponíveis no Colégio para aquisição 



   
 

   
 

 
 
Paradidáticos que serão utilizados ao longo do ano de 2020, no 1º ano : 
 
1º semestre: 
O GRANDE RABANETE 
autor: Tatiana Belinky 
editora: Moderna 
 
2º semestre: 
IGUAIS E DIFERENTES 
Autor: Daniela Marques 
Editora:Miríade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 

Lista de Material- 2º ano- 2020 

• Etiquetar ou marcar usando tinta indelével, TODO O MATERIAL com o nome do 
aluno. A identificação é tarefa e responsabilidade da família. 

 
Material escolar: 
1 estojo grande com três  repartições 
2 apontadores com lixeira 
12 Eco lápis grafites pretos nº2 
2  caixas  Eco lápis caras e cores  24  cores (uma por semestre) 
4 borrachas grandes  
1 tesoura de ponta redonda inox 
1 caixa de canetas hidrográficas  12 cores 
1 régua 30 cm  
1 aquarela- 6 cores 
1 caneta marca-texto  
1 pincel de cerda nº 2 identificado com o nome  
1 caixa de giz de cera  eco giz 12 cores 
1 conjunto de aquarela de 12 cores 
2 Colas  gel (frasco)  ergonômico 63g - Ideal para uso correto da coordenação motora  
2 tubos de cola líquida 
3 pastas de plásticos finas  com ferragem plástica nas cores: verde, vermelha e azul cada uma 
com 3 plásticos ofícios já anexados.] 
1 avental ou camisa velha do aluno para pintura 
1 caderno universitário  espiral com 100 fls. (português) 
1 caderno universitário  espiral quadriculado (1cmx1ccm) com 50 fls. (matemática) 
1 caderno universitário  espiral com 100 fls. (história, geografia e ciências) 
1 caderno de desenho - 50 fls.  
1 minidicionário de português (Nova ortografia) 
100 folhas de papel sulfite branco 
1 bloco de papel Criativo Romitec com 32 folhas – formato 325 x 235 mm, em 8 cores 
1 bloco de papel Canson A4 
1 tela tamanho A4 para artes 
1 rolos de fita crepe 
1 pacote de pano tipo perfex para artes 
1 flauta doce Yamaha germânica 
1 pasta de “ferragem” plástica com 3 plásticos para inglês- cor verde 
1 kit individual de material dourado 
1 calculadora simples 
2 revistas para recorte 
1 gibi- tema Infantil 
1 fita dupla face 
1 dado 
 
 

• Favor seguir rigorosamente a lista do material solicitado. 
• Etiquetar todo o material com nome do(a) aluno(a). 
• É proibido o uso de fichário. 
• Os livros didáticos estarão disponíveis no Colégio para aquisição. 

 



   
 

   
 

Paradidáticos que serão utilizados ao longo do ano de 2020, no 2ºano: 
 
 
1º Trimestre: 
Menina Bonita do Laço de fita 
Ana Maria Machado 
Editora Ática 
 
2º Trimestre: 
O coração vermelho 
Daniela Marques 
Editora Miríade 
 
 
3ºTrimestre: 
Um porco vem morar aqui 
Claudia Fries 
Brinque-Book 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
 
 
 

Lista de Material- 3º ano- 2020 
 

• Etiquetar ou marcar usandotinta indelével, TODO O MATERIAL com o nome do 
aluno. A identificação é tarefa e responsabilidade da família. 

 
Material escolar: 
1 estojo grande com duas   repartições 
2 apontadores com lixeira 
12 eco lápis grafites pretos nº2 
3 canetas esferográficas (azul, preta e vermelha) 
1 caneta marca-texto  
1 caneta esferográfica verde (para autocorreção) 
4borrachas grandes  
2  caixas  Eco lápis caras e cores  24  cores (uma por semestre) 
1 tesoura de ponta redonda inox 
1 caixa de canetas hidrográficas  12 cores 
1 régua 30 cm   
1 aquarela- 6 cores 
1 pincel de cerda nº 2 
1 pincel de cerda nº16 
1 caixa de giz de cera  12 cores 
4tubos de cola líquida 
2 Colas  gel (frasco)  ergonômico63g - Ideal para uso correto da coordenação motora  
1 tinta cola relevo qualquer cor 
1 pasta de azul polionda escolar 35 mm, (lisa sem personagem de desenho ou animação  alça) 
3 pastas de papelão com ferragem plástica na cor: amarela cada uma com 3 plásticos ofícios já 
anexados. 
1 avental ou camisa velha do aluno para pintura 
1 caderno universitário  espiral com 100 fls. de capa dura (português) 
1 caderno universitário  espiral quadriculado (1cmx1ccm) com 100 fls. Capa dura  
1 caderno universitário  espiral com 100 fls. (história, geografia e ciências ) 
1 caderno brochura azul 50 folhas- Olem 
1 caderno de desenho - 50 fls.  
1 minidicionário de português (Nova ortografia) 
1 bloco de folha de fichário 
1 bloco de papel Criativo Romitec com 32 folhas – formato 325 x 235 mm, em 8 cores 
1 bloco de papel Canson A4 
100 folhas de papel sulfite branco 
100 folhas de papel sulfite colorido 
10 sacos ofício A4 
1 tela tamanho A4 para artes 
1 rolo de fita crepe 
2 caixas de lenço de papel 
1 flauta Yamaha germânica  
1 gibi- Tema Infantil 
 

• Favor seguir rigorosamente a lista do material solicitado. 



   
 

   
 

• Etiquetar todo o material com nome do(a) aluno(a). 
• É proibido o uso de fichário. 
• Os livros didáticos estarão disponíveis no Colégio para aquisição 

 
Paradidáticos que serão utilizados ao longo do ano de 2020, no 3ºano: 
 
1º Trimestre: 
Quando nasceu um coração 
Daniela Marques 
Editora: Miríade 
 
2º Trimestre: 
Os tesouros de Monifa 
Autora: Sonia Rosa 
Editora: Brinque-Book 
 
3ºTrimestre: 
Felpo Filva 
Autor: Eva Furnari 
Moderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
Lista de Material - 4 º Ano - 2020 

 
• Etiquetar ou marcar usando tinta indelével, TODO O MATERIAL com o nome do 

aluno. A identificação é tarefa e responsabilidade da família. 
 
 

1 estojo 
1 caixa de giz de cera curto ou Ecogiz – 12 cores 
1  caixa  Eco lápis caras e cores  24  cores  
1 tesoura de ponta redonda 
2 apontadores com lixeira (enviar o segundo conforme solicitação da professora) 
12 lápis grafites nº2 (enviar conforme solicitação da professora) 
4 borrachas macias (enviar conforme solicitação da professora) 
1 caixa de canetas hidrográficas com 12 cores 
1 caneta marca texto amarela (repor sempre que necessário) 
Canetas esferográficas: 1 azul, 1 vermelha, 1 preta. (repor sempre que necessário) 
1 Canetas esferográfica verde (para autocorreção) (repor sempre que necessário) 
2 tubos de cola gel 63g um bico especial (enviar conforme solicitação da professora) 
2 tubos pequenos de cola líquida (enviar conforme solicitação da professora) 
1 caixa de tinta guache com 12 cores 
1 conjunto de aquarela com 12 cores 
1 régua de 30 cm 
1 Massa de Modelar 6 Tons de Pele 
1 pincel de cerda nº 16 (com o nome do aluno) 
1camiseta velha, de preferência de tamanho adulto, para pintura (com o nome do aluno) 
1 flanela (com o nome do aluno) 
1caderno universitário espiral de capa dura com 50 fls (Inglês) 
2 cadernos universitários espirais de capa dura com 100 fls.  
1 caderno universitário espiral quadriculado (1cm x 1 cm) de capa dura com 100 fls. 
1 caderno pequeno espiral de capa dura com 50 fls. (para Líder em Mim) 
1 caderno de desenho com 50 fls. 
1 mini- dicionário de Português de acordo com a Nova Ortografia 
1 bloco de papel Canson A4  
1 bloco de papel Criativo Romitec com 32 folhas – formato 325 x 235 mm, em 8 cores 
50 folhas de papel sulfite branco 
20 folhas de papel sulfite colorido 
1 bloco de folhas de linguagem – 50 fls. 
1 folha de cartolina (cor opcional) 
1 lixa para pintura (30 cm x 30 cm) 
1ecotela 20cm x 29 cm 
1 rolo de fita crepe 
2 revistas para recorte 
2 gibis – tema infantil 
3 caixas de lenço de papel 
3 pastas azuis com ferragem e três plásticos tamanho ofício 
2 pasta de elástico (para lição de casa e outra para Inglês) 



   
 

   
 

1 flauta doce Yamaha germânica 
1 mini calculadora 
1 dado pequeno 
10 saquinhos plásticos (tamanho ofício) 
 

è Favor seguir rigorosamente a lista de material solicitado. 
è Encapar os livros com plástico transparente. 
è Etiquetar todo o material com o nome do aluno. 

 

è Os livros didáticos estarão disponíveis para compra no Colégio. 
 
 
Paradidáticos que serão utilizados ao longo do ano de 2020, no 4ºano: 

1º Trimestre: 
Marcelo, Marmelo, Martelo, e outras histórias 
Ruth Rocha 
Ed. Salamandra 
. 
2º Trimestre: 
Lápis cor de pele  
Daniela de Brito 
Ed. Cortez 
ISBN: 978-85-249-2556-6 
 
3ºTrimestre: 
Pedro Compra Tudo 
Maria de Lourdes Coelho 
Ed. Cortez (5ªEdição) 
ISBN: 978-85-249-1490-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Lista de Material- 5º Ano- 2020 

 

1 caixa de giz de cera  curto triangular ou Ecogiz (com qualidade similar a Faber 
Castell) 

1  caixa  Eco lápis caras e cores  24  cores 

1 tesoura de ponta redonda (com qualidade similar a Mundial ou Tramontina) 

2 apontadores com lixeira 

12 lápis pretos nº2 (enviar conformesolicitação da professora) 

4 borrachas macias (enviar conforme solicitação da professora) 

1 caixa de canetas hidrográficas com 12 cores 

1 caneta marca texto amarela (repor sempre que necessário) 

Canetas esferográficas: 2 azuis,  2 pretas, 2 verdes, 1 vermelha, 1 roxa ou lilás, 1 
rosa, 1 laranja e 1 de outra cor (ex: marrom, azul-claro, dourada, prateada, amarela) 

4 tubos pequenos de cola em bastão (enviar conforme solicitação da professora) 

2 tubos pequenos de cola líquida (enviar conforme solicitação da professora) 

2 caixas pequenas de tinta guache com 12 cores 

1 estojo 

1 régua de 30 cm. 

1 pincel de cerda nº16 com o nome do aluno 

1camiseta velha, de preferência, tamanho adulto, para pintura, com o nome do aluno 

1 flanela com o nome do aluno 

2 cadernos universitários espirais com 100 fls. de capa dura 

1 caderno universitário espiral quadriculado (1cm. x 1 cm.) com 100 fls.capa dura 

1 caderno pequeno espiral com 50 fls. de capa dura. (para registro do diário e gráfico) 
do Líder em Mim 

1 minidicionário de Português de acordo com a nova ortografia 

3 envelopes tamanho ofício na cor branca 

1 bloco de papel Criativo Romitec com 32 folhas – formato 325 x 235 mm, em 8 cores 

1 bloco de papel Canson A4 



   
 

   
 

04 folhas de papel vegetal A4 

50 folhas de papel sulfite branco 

20 folhas de papel sulfite colorido 

1 folha de papel laminado (cor opcional) 

1 lixa para pintura (30cm x 30 cm) 

1 caixa pequena de massa de modelar ( com qualidade similar a Faber Castell, 
Acrilex) 

2 caixas de lenço de papel com nome do (a) aluno (a) 

1 rolo de fita dupla face 

10 hastes de cotonete 

1 pasta de plástico, transparente, com elástico – referência A02 tamanho ofício (com 
qualidade similar Plascony) com nome do(a) aluno (a) 

1 corretivo líquido tipo caneta ou fita 

2 gibis com nome do (a) aluno (a) para leitura 

 

• Favor seguir rigorosamente a lista do material solicitado. 
• Etiquetar todo o material com nome do(a) aluno(a). 
• É proibido o uso de fichário. 

 

Paradidáticos que serão utilizados ao longo do ano de 2020, no 5ºano: 

 

1º Trimestre: 

 

 



   
 

   
 

OCatador de Pensamentos, de MonikaFeth e AntoniBoratynski, editora Brinque- Book. 

 

2º Trimestre: 

 

 

 

Claudet Monet, de Mike Venezia, Coleção Mestresdas Artes, editora: Moderna. 

 

3ºTrimestre: 

 

 

 

Nas ruas do Brás, de Drauzio Varella, Coleção Memória e História, editora: 
Companhia das Letrinhas. 

 

 
 
 
 
 
 

 



   
 

   
 

 
 
 
 

Lista de material- Período Integral -N I, ,N II ,1 ao  5ºANO 
 

 
• Etiquetar ou marcar usando tinta indelével, TODO O MATERIAL com o nome do 

aluno. A identificação é tarefa e responsabilidade da família. 
 

 
1 pacote de palito de sorvete 
1estojo grande com duas repartições (exclusivo para o período da tarde) 
2 lápis grafite  
2 borrachas 
1 apontador com aparador 
1 caixa de lápis de cor 
1 kit de caneta grossa-canetões 
1 tesoura de ponta redonda 
2 tubos de cola líquida 
2  pote grande  de massinha para modelar  (1 por semestre) 
1 caixa de plasticor (4 cores) 
1caixa de guache 6 cores 
1 jornal 
2 revistas para recorte 
1 caderno de desenho 
1 aquarela 
1 gibi para roda de leitura 
 
 
 

-Os alunos podem trazer seus brinquedos somente na sexta-feira. 

-Durante o ano, as professoras podem solicitar materiais para os projetos. 

 
 
 
 
 
 


