
 

Lista de material escolar 

2020 

1º Ano 

 
01 Mala ou mochila 

01 Lancheira 

02 Lápis pretos nº02 

01 Estojo com 3 divisórias  para guardar , lápis 
de cor , giz de cera e canetinha  
01 Estojo com uma  divisórias para guardar 
lápis , borracha, apontador , tesoura e cola 
01 Caixa de lápis de cor com 24 unidades caras 

e cores  

01 Caixa de giz de cera (grosso e curto)  

01 Estojo de caneta hidrocor com 12 unidades 

01 Borracha branca e macia 

01 Tesoura sem ponta com o nome do aluno(a) 

gravado- Mundial (ponto vermelho) 

01 Pincel nº14 – 456 cerda dura 

01 Apontador plástico com depósito 

 02 Colas bastão grandes ( sugestão Pritt)  

01 Cola branca líquida pequena  

01 cola gel 63g 

01 Caixa de tinta guache com 12 cores 

01 caixa de tinta plástico  

04 Potes  de massinha de modelar  

03 pacotes de massinha de EVA cores diversas  
01 Kit de forminhas para massinha  

01 Pacote de olhos para artesanato tamanho 

grande  

20 Sacos plásticos ofício (A4) Com furos 

01 metro de tecido com estampa delicada  

05 placas de EVA lisas nas cores azul, rosa, 

salmão, estampada  e glitter. 

03 Cadernos universitários de 96 folhas (espiral  capa dura 

com folhas não destacáveis,  sugestão caderno 

universitário criativo 96 folhas Faber Castell) 

01 Caderno de caligrafia, horizontal, capa dura 

com 96 folhas (140mm x 202 mm)  

01 Caderno de desenho espiral grande 96 folhas  

01 Caderno quadriculado universitário espiral 50 

folhas (folhas não destacáveis - 10 mmx10 mm)  

03 Revistas passatempo e de colorir 

02 Gibis 

02 Revistas  para recorte 

02 Cartelas de adesivos 

03 Caixas de lenço de papel (grandes) 

01 Caixa de band-aid 

01 Pote de lenço umedecido  

01 Avental branco (manga comprida e com nome 

bordado) 

01 Necessaire contendo: 01 Escova de dente nomeada, 01 

Creme dental infantil, 01 Toalha de mão nomeada 

01 Dados para jogos 

10 tampinhas plásticas de “refrigerante” 

01 Pasta fina, plástica ,  vermelha com elástico tamanho 

ofício. 

01 Pacote de lantejoula grande 

01 Ábaco (contador)   

20 Pratos, 20 colheres, 20 garfos e 20 copos 
pequenos e descartáveis para culinária e 
artesanato 
01 metro de contact transparente 
 
 

Observação:  
 
A entrega dos materiais será: Dia 28/01/2020 - período manhã às 8h e período da tarde às 14h 
* Todo material deverá ser identificado  com o nome completo da criança; 
* A agenda será fornecida pelo Colégio. Favor preencher os dados pessoais; 
* As apostilas deverão ser adquiridas no Colégio  e serão entregues aos alunos  ao  final de cada bimestre. 
*  Informamos que o material de uso individual deverá ser reposto sempre que necessário.   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de material escolar 

2020 

2º Ano 

 
01 mochila ou mala 
01 lancheira 

04 lápis preto nº 02 

01 caixa de lápis de cor com 24 unidades 

caras e cores   
01 caixa de giz de cera 12 cores  

01 estojo de canetas hidrocor com 12 

unidades 

01 estojo 

02 borrachas brancas e macias 

01 tesoura sem ponta com o nome do aluno 

gravado  

01 apontadores plástico com depósito 

03 bastões de cola Pritt grande 

01 cola gel 63g   

01 caderno universitário (espiral) de 50 fls. para 

Inglês 

02 cadernos universitários de 100 fls. (capa 

dura).   

01 caderno universitário de 50 fls. quadriculado de 

1 cm x 1cm (espiral) da Tilibra para matemática  

01 pastas de plástico com elástico 

(vermelha) 

01 caixa de tinta guache 12 cores 

01 pincel nº 14 

02 folhas de EVA 1 colorida e 1 com glitter  

03 caixas de lenço de papel grandes 
01 Caixa de band-aid 
01 avental branco de manga comprida e com 

o nome bordado para aulas de laboratório de 

ciências  

01 caderno de caligrafia 96 fls. (capa dura 

verde horizontal). 

01 material dourado individual  em EVA 

20 sacos plásticos oficio 

1 régua de 30 cm 
01 metro de contact transparente 

 

Observação:  
 
A entrega dos materiais será: Dia 28/01/2020 - período manhã às 8h e período da tarde às 14h 
* Todo material deverá ser identificado  com o nome completo da criança; 
* A agenda será fornecida pelo Colégio. Favor preencher os dados pessoais; 
* As apostilas deverão ser adquiridas no Colégio  e serão entregues aos alunos  ao  final de cada bimestre. 
*  Informamos que o material de uso individual deverá ser reposto sempre que necessário .  
 

 

Livros Para didáticos 
1º Trimestre- Livro : Palavra Chave  
                      Autora Selma Maria -Editora : Editora do Brasil 

                       
2º Trimestre – Livro: Maria vai com as outras  
                          Autora: Sylvia Orthof- Editora: Ática 
                          
3º Trimestre – Livro:A palavra o que é ? Autores : Luiz Pimentel; Tonight Zilberman - Editora: 
Positivo 
                          

 



 

 

Lista de material escolar 

2020 

3º Ano 

 
01 mochila ou mala 
01 lancheira 

04 lápis preto nº 02  

01 caneta marca texto de cor amarela 

01 caixa de lápis de cor com 24 unidades  caras 

e cores  
01 estojo de canetas hidrocor com 12 unidades  

01 estojo 

02 borrachas brancas e macias 

01 tesoura sem ponta com o nome do aluno 

gravado  

01 apontador plástico com depósito 

04 bastões de cola Pritt grande 

01 cola gel 63g  

01 caderno universitário (espiral) de 50 fls. para 

Inglês 

02 cadernos universitários espiral capa dura com  

100 fls. 

01 caderno universitário espiral capa dura com 

100 fls. (quadriculado de 1 cm x 1cm  para 

matemática.) 

01 pasta de  plástico com elástico  

05 sacos plásticos tamanho ofício A4 com furos  

01 caixa de tinta guache 12 cores 

1 caixa de tinta plástica 6 cores  

01 pincel nº 14 

01 caixa de giz de cera 6 cores  

04 caixas de lenço de papel pequenas 
01 Caixa de band-aid 
01 régua de 30 cm 

01 avental branco de manga comprida e com o 

nome bordado para as aulas do laboratório de 

ciências. 

01 mini dicionário da Língua Portuguesa 

atualizado  

01 calculadora simples com o nome do aluno 

01 caderno de caligrafia 96 fls. (capa dura verde 

horizontal). 

01 caneta azul e 01 verde. 

10 palitos de algodão doce sem ponta  

 

Observação:  
 
A entrega dos materiais será: Dia 28/01/2020 - período manhã às 8h e período da tarde às 14h 
* Todo material deverá ser identificado  com o nome completo da criança; 
* A agenda será fornecida pelo Colégio. Favor preencher os dados pessoais; 
* As apostilas deverão ser adquiridas no Colégio  e serão entregues aos alunos  ao  final de cada bimestre. 
*  Informamos que o material de uso individual deverá ser reposto sempre que necessário .  

 

Livros Paradidáticos 
 
1º Trimestre – O aluno escolherá  o livro que irá ler  na biblioteca do Colégio . 
 
2º Trimestre –  Livro: De noite no bosque  
                          Autora: Ana Maria Machado -  Editora: Ática  
 
3º Trimestre – Livro: Os telecaramujos  
                          Autora: Maria Heloisa Penteado- Editora: FTD 

  



 

LISTA DE MATERIAL – 2020 

4° ANO 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

Importante: TODOS OS CADERNOS DEVERÃO SER ENCAPADOS 

            COM PLÁSTICO GROSSO TRANSPARENTE E ETIQUETADOS COM O NOME DO ALUNO 

A AGENDA SERÁ FORNECIDA PELO COLÉGIO 

01 mochila ou mala 

01 lancheira 

01 caneta marca texto de cor amarela 

04 lápis n° 2  

01 borracha branca macia 

01 régua de 30 cm 

01 régua geométrica 

01 caixa de lápis de cor com 24 unidades 

01 jogo de canetas hidrográficas com 12 cores 

02 caixas de massa de modelar com 12 unidades 

01 estojo 

01 pasta catálogo grande com 20 sacos plásticos para Arte 

01 caneta esferográfica azul, 01 verde e 01 preta 

01 avental branco com manga comprida para ser utilizado nas aulas de laboratório 

01 bloco de papel creative collor set 6 cores com 24 fls 

01 bloco de papel canson A4 

01 caneta permanente preta  

01 corretivo em fita 

01 tesoura sem ponta com o nome do aluno gravado 

01 apontador plástico com depósito 

04 bastões de cola PRITT grande 

01 caderno universitário de 50fls para Inglês 

03 cadernos universitários espiral capa dura de 100fls 

01 caderno universitário de 100fls quadriculado de 1cm x 1cm espiral da Tilibra para Matemática 

01 pasta de plástico com elástico de qualquer cor 

03 caixas de lenço de papel pequenas 

01 mini dicionário da língua portuguesa 

01 calculadora pequena 

04 sacos plásticos tamanho ofício 

01 caixa de giz de cera com 12 cores 

10 palitos de churrasco 

01 caderno de caligrafia de 96 fls capa dura verde horizontal 

02 gibis para leitura em sala 

 

 

 



 

 

 

 

 

Apostila do POSITIVO (ADQUIRIDA NO COLÉGIO) 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
 

1° TRIMESTRE: PASSEIO POR DENTRO DA TERRA 
                                           Autor: SAMUEL MURGEL BRANCO 
                                  Editora Moderna                           
 

             2° TRIMESTRE:  CHAPEUZINHO DE COURO 

                                  Autor:AGOSTINHO ORNELLAS  
                                  Editora: Cortez 

                         

3° TRIMESTRE:  O LOBO E O CARNEIRO 
                                    Autor: MARINA COLASANTI                                     
                                    Editora Global 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE MATERIAL – 2020 

5° ANO 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

Importante: TODOS OS CADERNOS DEVERÃO SER ENCAPADOS 

            COM PLÁSTICO GROSSO TRANSPARENTE E ETIQUETADOS COM O NOME DO ALUNO 

A AGENDA SERÁ FORNECIDA PELO COLÉGIO 

01 mochila ou mala 

01 lancheira 

01 caneta marca texto de cor amarela 

04 lápis n° 2  

01 borracha branca macia 

01 régua de 30 cm 

01 régua geométrica 

01 caixa de lápis de cor com 24 unidades 

01 jogo de canetas hidrográficas com 12 cores 

01 estojo 

01 pasta catálogo grande com 20 sacos plásticos para Arte 

01 caneta esferográfica azul. 01 vermelha, 01 verde e 01 preta 

01 avental branco com manga comprida para ser utilizado nas aulas de laboratório 

01 bloco de papel canson A4 

01 corretivo 

01 tesoura sem ponta com o nome do aluno gravado 

01 apontador plástico com depósito 

03 bastões de cola PRITT grande 

01 caderno universitário de 50fls para Inglês 

03 cadernos universitários espiral capa dura de 100fls 

01 caderno universitário de 100fls quadriculado de 1cm x 1cm espiral da Tilibra para Matemática 

01 pasta de plástico com elástico de qualquer cor 

02 caixas de lenço de papel pequenas 

01 mini dicionário da língua portuguesa 

01 calculadora pequena 

05 sacos plásticos tamanho ofício 

01 caixa de giz de cera com 12 cores 

 

Apostila do POSITIVO (ADQUIRIDA NO COLÉGIO) 

 
                                     
  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
 

1° TRIMESTRE: MAX MOSCA DETETIVE PARTICULAR EM 

CRIME       NOJENTO DE INSETOS 

                                           Autor:: Aaron Reynolds 
                                  Editora Melhoramentos                           
 

             2° TRIMESTRE: O HOMEM PÁSSARO – HISTÓRIA DE UM 

MIGRANTE                                                  

                                  Autor: Ricardo Dreguer 
                                  Editora: Moderna  

                        Edição: 2ª 

 

3° TRIMESTRE: O SONHO DE PREQUETÉ 
                                    Autor:Origenes Lessa                                     
                                    Editora Global 
                                    Edição: 34ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


