
              LISTA DE MATERIAL – 2019 

 1º ANO 
Nome do 

aluno:______________________________________________________________________ 
 

ATENÇÃO: Em alguns itens desta lista, sugerimos a Marca do fabricante do produto a título de 
referência. A intenção é garantir o uso de material de boa qualidade na confecção dos trabalhos dos 

alunos. 
“TODO” material deverá ser entregue até o dia 23/01/2019, identificado com o nome do aluno(a), para a 
coordenadora pedagógica da unidade do seu filho(a), favor entrar em contato com o Colégio antes de 

comparecer para entrega. 

 
02 cadernos grandes espiral capa dura de 1 matéria, com nome. 
01 caderno grande capa dura de caligrafia, com nome. 
01 caixa de lápis de cor de 24 cores, com nome em todos os lápis (Faber-Castell/ maped/ Giotto) 
01 estojo com duas divisões 
02 borrachas 
01 ábaco 
04 lápis preto nº 2, com nome em todos os lápis (grafite) (Faber-Castell) (quando necessário durante o ano será pedido 

outro lápis) 
01 apontador com depósito, com nome. 
01 caixa de canetas hidrocor ponta grossa, com nome em todas as canetinhas. 
01 tesoura sem ponta com nome (Tramontina/ Faber-Castel/ Maped/ Mundial) 
01 pasta de elástico fina, com nome 
02 pastas catálogo preta 4 furos com 30 plásticos 
01 pasta canaleta, com nome 
01 avental plástico, com nome (para proteção do uniforme em atividades com tinta) 

400 folhas de sulfite branco A4 de boa qualidade  
01 jogo pedagógico em madeira de acordo com a idade (Dominó Subtração, adição, Divisão Silábica, jogo da 
memória, sugestão de marca CARLU) 
02 rolos grandes de fita crepe 
06 EVA grandes coloridos 
2 metros de TNT, cor clara 
05 bastões finos de cola quente 

         06 caixas de lenço de papel 
         01 pote grande de massa de modelar (SOFT/ACRILEX) 
 

                Observações:  
1. Taxa de Xerox: todo o mês deverá ser acertado juntamente com a mensalidade escolar o valor de 

R$ 5,00 para cópia das atividades escolares; 
2. Alguns materiais precisarão ser repostos durante o ano conforme a necessidade, favor identificar 

com nome e série do aluno.  
3. Todo o material da lista é de uso em classe o aluno deverá ter em casa material para realização das 

lições e trabalhos de casa. 

4. Não está sendo solicitado PAPELARIA nesta lista de material, os mesmos serão 
solicitados via agenda durante o ano conforme a necessidade das atividades em sala, 
eventos e dos projetos pedagógicos. Contamos com a colaboração das famílias quando os 
materiais forem solicitados. 

5. ESTA LISTA DE MATERIAL DEVE SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM O MATERIAL COMPLETO, 
ASSINADA E COM NOME DO ALUNO PARA ARQUIVO NO PRONTUÁRIO. 
 

Ciente, assinatura do responsável:__________________________________ 

 
 

 

 



              LISTA DE MATERIAL – 2019 

 
2º ANO  

Nome do aluno:_____________________________________________________________________ 
 

ATENÇÃO: Em alguns itens desta lista, sugerimos a Marca do fabricante do produto a título de 
referência. A intenção é garantir o uso de material de boa qualidade na confecção dos trabalhos dos 

alunos. 
“TODO” material deverá ser entregue até o dia 23/01/2019, identificado com o nome do aluno(a), para a 
coordenadora pedagógica da unidade do seu filho(a), favor entrar em contato com o Colégio antes de 

comparecer para entrega. 

 
01 fichário de 4 furos com zíper e alça 
01 jogo de 12 divisórias para fichário tamanho A4, com 4 furos 
12 plásticos grosso com 4 furos tamanho A4 
01 bloco pautado para escrita diária, A4 fundo branco (assim que necessário será solicitado outro) 

01 caderno de caligrafia grande capa dura linha padrão, com nome 
01 caixa de lápis de cor 24 cores, com nome em todos os lápis (Faber-Castell/ Maped/ Giotto) 
01 estojo com duas divisórias 
01 borracha com nome 
01 régua de 30cm com nome 
02 lápis preto nº 2 (grafite) (Faber-Castell) (assim que necessário será solicitado outro) 
01 apontador com depósito, com nome 
01 caixa de caneta hidrocor ponta fina, com nome em todas as canetinhas 
01 tesoura sem ponta (tramontina, mundial, maped) 
01 pasta de elástico fina, com nome 
01 pasta canaleta, com nome 
02 pasta catálogo com 50 sacos plásticos de 4 furos, com nome 
01 dicionário de língua portuguesa pequeno 
400 folhas de sulfite branco A4 de boa qualidade  
01 jogo pedagógico em madeira de acordo com a idade (Dominó Subtração, adição, Divisão Silábica, jogo da 
memória, sugestão de marca CARLU) 
06 EVA grandes e coloridos 
02 potes de glitter 
2 metros de TNT 
01 pote grande de massa de modelar (SOFT/ACRILEX) 
05 bastões fino de cola quente 
06 caixas de lenço de papel 
 

        Observações:  
1. Taxa de Xerox: todo o mês deverá ser acertado juntamente com a mensalidade escolar o valor de 

R$ 5,00 para cópia das atividades escolares; 
2. Alguns materiais precisarão ser repostos durante o ano conforme a necessidade, favor 

identificar com nome e série do aluno.  
3. Todo o material da lista é de uso em classe o aluno deverá ter em casa material para realização 

das lições e trabalhos de casa. 

4. Não está sendo solicitado PAPELARIA nesta lista de material, os mesmos serão 
solicitados via agenda durante o ano conforme a necessidade das atividades em sala, 
eventos e dos projetos pedagógicos. Contamos com a colaboração das famílias 
quando os materiais forem solicitados. 

5. ESTA LISTA DE MATERIAL DEVE SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM O MATERIAL COMPLETO, 
ASSINADA E COM NOME DO ALUNO PARA ARQUIVO NO PRONTUÁRIO. 

 
Ciente, assinatura do responsável:__________________________________ 

 
 



              LISTA DE MATERIAL – 2019 

3º ANO  
Nome do aluno:_____________________________________________________________________ 
 

ATENÇÃO: Em alguns itens desta lista, sugerimos a Marca do fabricante do produto a título de 
referência. A intenção é garantir o uso de material de boa qualidade na confecção dos trabalhos dos 

alunos. 
“TODO” material deverá ser entregue até o dia 23/01/2019, identificado com o nome do aluno(a), para a 
coordenadora pedagógica da unidade do seu filho(a), favor entrar em contato com o Colégio antes de 

comparecer para entrega. 

 
01 fichário grande de 4 furos e zíper e alça 
01 Jogo de 12 divisórias para fichário tamanho A4, com 4 furos 
01 bloco pautado para escrita diária, A4 fundo branco (assim que necessário será solicitado outro) 

01 caixa de lápis de cor de 24 cores (Faber-Castell/ Maped/ BIC/GOITTO) 
01 caderno pequeno de caligrafia 
01 estojo com duas divisões 
01 borracha 
01 régua de 30cm 
01 dicionário de língua portuguesa pequeno 
04 lápis preto nº 2 (grafite) (Faber-Castell/ Maped) 
01 apontador com depósito 
01 caixa de canetas hidrográficas 12 cores ponta fina 
01 tesoura sem ponta (Maped, Tramontina, Mundial) 
01 pasta de elástico fina, com nome 
01 pasta canaleta com nome 
02 pasta catálogo preta com 30 sacos plásticos de 4 furos, com nome 
400 folhas de sulfite branco A4 de boa qualidade 
01 jogo pedagógico em madeira de acordo com a idade (sugestão de marca CARLU) 
06 EVA grandes e coloridos 
02 potes de  gliter 
03 rolos grandes de fita crepe 
05 bastões fino de cola quente 
05 sacos plásticos grosso com furo 
01 cola bastão grande (Print, Acrilex, Faber-Castell) 

         06 caixas de lenço de papel 
 

Observações:  
1. Taxa de Xerox: todo o mês deverá ser acertado juntamente com a mensalidade escolar o valor de 

R$ 5,00 para cópia das atividades escolares; 
2. Alguns materiais precisarão ser repostos durante o ano conforme a necessidade, favor 

identificar com nome e série do aluno.  
3. Todo o material da lista é de uso em classe o aluno deverá ter em casa material para realização 

das lições e trabalhos de casa. 

4. Não está sendo solicitado PAPELARIA nesta lista de material, os mesmos serão 
solicitados via agenda durante o ano conforme a necessidade das atividades em sala, 
eventos e dos projetos pedagógicos. Contamos com a colaboração das famílias 
quando os materiais forem solicitados. 

5. ESTA LISTA DE MATERIAL DEVE SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM O MATERIAL COMPLETO, 
ASSINADA E COM NOME DO ALUNO PARA ARQUIVO NO PRONTUÁRIO. 
 

Ciente, assinatura do responsável:__________________________________ 

  
 
 
 
 
 



              LISTA DE MATERIAL – 2019 

4º ANO 
Nome do aluno:_________________________________________________________________ 
 

ATENÇÃO: Em alguns itens desta lista, sugerimos a Marca do fabricante do produto a título de 
referência. A intenção é garantir o uso de material de boa qualidade na confecção dos trabalhos dos 

alunos. 
“TODO” material deverá ser entregue até o dia 23/01/2019, identificado com o nome do aluno(a), para a 
coordenadora pedagógica da unidade do seu filho(a), favor entrar em contato com o Colégio antes de 

comparecer para entrega. 

 
01 fichário grande de 4 furos e com zíper e alça 
01 Jogo de 12 divisórias para fichário tamanho A4, com 4 furos 
01 bloco pautado para escrita diária, A4 fundo branco (assim que necessário será solicitado outro) 

01 caixa de lápis de cor de 24 cores, com nome em todos os lápis (Faber-Castell/ Maped) 
01 estojo 
01 borracha com nome 
03 canetas esferográficas (1 azul, 1 vermelha e 1 preta) 
01 régua de 30cm, com nome 
01 cola bastão grande (Print, Tenaz, Acrilex, Faber-Castell) 
02 lápis preto nº 2, com nome (grafite) (Faber-Castell) (assim que necessário será solicitado mais) 
01 apontador com depósito, com nome 
01 caixa de canetas hidrográficas 12 cores, com nome em todas as canetas 
01 tesoura sem ponta (tramontina, mundial) 
01 pasta de elástico fina, com nome 
01 pasta canaleta, com nome 
02 pasta catálogo com 30 sacos plásticos de 4 furos, com nome 
01 dicionário de língua portuguesa pequeno, com nome 
01 compasso, com nome (Maped) 
400 folhas de sulfite branco A4 de boa qualidade 
06 EVA grandes e coloridos 
03 rolos grandes de fita crepe 
05 bastões fino de cola quente 
2 metros de TNT 
10 caixas de lenço de papel 
 

 Observações:  
1. Taxa de Xerox: todo o mês deverá ser acertado juntamente com a mensalidade escolar o valor de 

R$ 5,00 para cópia das atividades escolares; 
2. Alguns materiais precisarão ser repostos durante o ano conforme a necessidade, favor 

identificar com nome e série do aluno.  
3. Todo o material da lista é de uso em classe o aluno deverá ter em casa material para realização 

das lições e trabalhos de casa. 

4. Não está sendo solicitado PAPELARIA nesta lista de material, os mesmos serão 
solicitados via agenda durante o ano conforme a necessidade das atividades em sala, 
eventos e dos projetos pedagógicos. Contamos com a colaboração das famílias 
quando os materiais forem solicitados. 

5. ESTA LISTA DE MATERIAL DEVE SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM O MATERIAL COMPLETO, 
ASSINADA E COM NOME DO ALUNO PARA ARQUIVO NO PRONTUÁRIO. 
 

Ciente, assinatura do responsável:__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



              LISTA DE MATERIAL – 2019 

5º ANO 
Nome do aluno:_____________________________________________________________________ 
 

ATENÇÃO: Em alguns itens desta lista, sugerimos a Marca do fabricante do produto a título de 
referência. A intenção é garantir o uso de material de boa qualidade na confecção dos trabalhos dos 

alunos. 
“TODO” material deverá ser entregue até o dia 23/01/2019, identificado com o nome do aluno(a), para a 
coordenadora pedagógica da unidade do seu filho(a), favor entrar em contato com o Colégio antes de 

comparecer para entrega. 

 
01 fichário grande de 4 furos e com zíper e alça. 
01 Jogo de 12 divisórias para fichário tamanho A4, com 4 furos 
01 bloco pautado para escrita diária, A4 fundo branco (assim que necessário será solicitado outro) 

01 caixa de lápis de cor de 24 cores, com nome em todos os lápis (Faber-Castell/ Maped) 
01 estojo com duas divisões 
01 borracha 
03 canetas esferográficas (1 azul, 1 vermelha e 1 preta) 
01 régua de 30cm, com nome 
02 lápis preto nº 2 (grafite) (Faber-Castell) (assim que necessário será solicitado mais) 

01 apontador com depósito, com nome 
01 caixa de canetas hidrográficas 12 cores, com nome 
01 tesoura sem ponta, com nome (tramontina, mundial, Maped) 
01 pasta de elástico fina, com nome 
01 pasta canaleta, com nome 
02 pasta catálogo preta com 30 sacos plásticos, com nome 
01 dicionário de língua portuguesa pequeno, com nome 
01 compasso, com nome (maped) 
400 folhas de sulfite branco A4 de boa qualidade 
06 EVA grandes e coloridos 
2 metros de TNT 
03 rolos grandes de fita crepe  
05 bastões finos de cola quente 
10 caixas de lenço de papel 
 
Observações:  

1. Taxa de Xerox: todo o mês deverá ser acertado juntamente com a mensalidade escolar o valor de 
R$ 5,00 para cópia das atividades escolares; 

2. Alguns materiais precisarão ser repostos durante o ano conforme a necessidade, favor 
identificar com nome e série do aluno.  

3. Todo o material da lista é de uso em classe o aluno deverá ter em casa material para realização 
das lições e trabalhos de casa. 

4. Não está sendo solicitado PAPELARIA nesta lista de material, os mesmos serão 
solicitados via agenda durante o ano conforme a necessidade das atividades em sala, 
eventos e dos projetos pedagógicos. Contamos com a colaboração das famílias 
quando os materiais forem solicitados. 

5. ESTA LISTA DE MATERIAL DEVE SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM O MATERIAL COMPLETO, 
ASSINADA E COM NOME DO ALUNO PARA ARQUIVO NO PRONTUÁRIO. 
 

Ciente, assinatura do responsável:__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

6º ANO 



              LISTA DE MATERIAL – 2019 

Nome do aluno:_____________________________________________________________________ 
 

ATENÇÃO: Em alguns itens desta lista, sugerimos a Marca do fabricante do produto a título 
de referência. A intenção é garantir o uso de material de boa qualidade na confecção dos trabalhos 

dos alunos. 
“TODO” material deverá ser entregue até o dia 23/01/2019, identificado com o nome do aluno(a), para a 
coordenadora pedagógica da unidade do seu filho(a), favor entrar em contato com o Colégio antes de 

comparecer para entrega. 

 
01 fichário grande de 4 furos e com zíper e alça. 
01 Jogo de 12 divisórias para fichário tamanho A4, com 4 furos 
01 bloco pautado para escrita diária, A4 fundo branco (assim que necessário será solicitado outro) 

01 caixa de lápis de cor de 24 cores, com nome em todos os lápis (Faber-Castell/ Maped) 
01 estojo com duas divisões 
01 borracha 
03 canetas esferográficas (1 azul, 1 vermelha e 1 preta) 
01 régua de 30cm, com nome 
02 lápis preto nº 2 (grafite) (Faber-Castell) (assim que necessário será solicitado mais) 

01 apontador com depósito, com nome 
01 caixa de canetas hidrográficas 12 cores ponta grossa, com nome 
01 tesoura sem ponta, com nome (tramontina, mundial, Maped) 
01 pasta de elástico fina, com nome 
01 pasta canaleta, com nome 
02 pasta catálogo preta com 30 sacos plásticos, com nome 
01 dicionário de língua portuguesa pequeno, com nome 
01 compasso, com nome (maped) 
400 folhas de sulfite branco A4 de boa qualidade 
06 EVA grandes e coloridos 
03 rolos grandes de fita crepe  
05 bastões finos de cola quente 
10 caixas de lenço de papel 
 
Observações:  

6. Taxa de Xerox: todo o mês deverá ser acertado juntamente com a mensalidade escolar o valor de 
R$ 5,00 para cópia das atividades escolares; 

7. Alguns materiais precisarão ser repostos durante o ano conforme a necessidade, favor 
identificar com nome e série do aluno.  

8. Todo o material da lista é de uso em classe o aluno deverá ter em casa material para realização 
das lições e trabalhos de casa. 

9. Não está sendo solicitado PAPELARIA nesta lista de material, os mesmos serão 
solicitados via agenda durante o ano conforme a necessidade das atividades em sala, 
eventos e dos projetos pedagógicos. Contamos com a colaboração das famílias 
quando os materiais forem solicitados. 

10. ESTA LISTA DE MATERIAL DEVE SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM O MATERIAL COMPLETO, 
ASSINADA E COM NOME DO ALUNO PARA ARQUIVO NO PRONTUÁRIO. 
 

Ciente, assinatura do responsável:__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

7º ANO 
Nome do aluno:_____________________________________________________________________ 
 



              LISTA DE MATERIAL – 2019 

ATENÇÃO: Em alguns itens desta lista, sugerimos a Marca do fabricante do produto a título 
de referência. A intenção é garantir o uso de material de boa qualidade na confecção dos 

trabalhos dos alunos. 
“TODO” material deverá ser entregue até o dia 23/01/2019, identificado com o nome do aluno(a), para a 
coordenadora pedagógica da unidade do seu filho(a), favor entrar em contato com o Colégio antes de 

comparecer para entrega. 

 
01 fichário grande de 4 furos e com zíper e alça. 
01 Jogo de 12 divisórias para fichário tamanho A4, com 4 furos 
01 bloco pautado para escrita diária, A4 fundo branco (assim que necessário será solicitado outro) 

01 caixa de lápis de cor de 24 cores, com nome em todos os lápis (Faber-Castell/ Maped) 
01 estojo com duas divisões 
01 borracha 
03 canetas esferográficas (1 azul, 1 vermelha e 1 preta) 
01 régua de 30cm, com nome 
02 lápis preto nº 2 (grafite) (Faber-Castell) (assim que necessário será solicitado mais) 

01 apontador com depósito, com nome 
01 caixa de canetas hidrográficas 12 cores ponta grossa, com nome 
01 tesoura sem ponta, com nome (tramontina, mundial, Maped) 
01 pasta de elástico fina, com nome 
01 pasta canaleta, com nome 
02 pasta catálogo preta com 30 sacos plásticos, com nome 
01 dicionário de língua portuguesa pequeno, com nome 
01 compasso, com nome (maped) 
400 folhas de sulfite branco A4 de boa qualidade 
06 EVA grandes e coloridos 
03 rolos grandes de fita crepe  
05 bastões finos de cola quente 
10 caixas de lenço de papel 
 
Observações:  

11. Taxa de Xerox: todo o mês deverá ser acertado juntamente com a mensalidade escolar o valor de 
R$ 5,00 para cópia das atividades escolares; 

12. Alguns materiais precisarão ser repostos durante o ano conforme a necessidade, favor 
identificar com nome e série do aluno.  

13. Todo o material da lista é de uso em classe o aluno deverá ter em casa material para realização 
das lições e trabalhos de casa. 

14. Não está sendo solicitado PAPELARIA nesta lista de material, os mesmos serão 
solicitados via agenda durante o ano conforme a necessidade das atividades em sala, 
eventos e dos projetos pedagógicos. Contamos com a colaboração das famílias 
quando os materiais forem solicitados. 

15. ESTA LISTA DE MATERIAL DEVE SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM O MATERIAL COMPLETO, 
ASSINADA E COM NOME DO ALUNO PARA ARQUIVO NO PRONTUÁRIO. 
 

Ciente, assinatura do responsável:__________________________________ 
 
 
 


