LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES
ENSINO FUNDAMENTAL I – 1º ano
2020

Material Pessoal
No decorrer do ano, cada um desses itens deverá ser reposto de acordo com o consumo do aluno.
 1 caderno de capa dura grande com pauta – 96fls (brochura) – Sugestão: Caderno Criativo da FaberCastell
 1 caderno de desenho grande
 1 caderno de caligrafia tamanho grande - 40 folhas – capa dura
 1 Estojo contendo: 2 lápis pretos – Sugestão: Soft Faber-Castell, 2 tubos de cola bastão grande, 1
borracha – Sugestão: Soft Faber-Castell , 1 apontador, 1 tesoura (sem ponta).
 1 Caixa de lápis de cor 24 cores – Sugestão: Caras e cores – Faber-Castell
 1 Pasta plástica (fina) com elástico
 1 Pasta com elástico polionda 55mm
 1 Pasta Catálogo com 50 plásticos para Portfólio de Avaliações
Todos os materiais deverão estar identificados com etiquetas contendo: nome e série do aluno.

Material Pedagógico de uso coletivo
Estes materiais serão utilizados pelos professores e alunos nas atividades confeccionadas em sala
de aula no decorrer do ano letivo. Todo o material será de “uso coletivo”. Essa prática ajuda na formação
da cidadania, já que incentiva a vivência harmoniosa e a valorização “do que é de todos” (evita-se o
desperdício).
 1 caixa de massa de modelar com 6 unidades (Sugestão: Acrilex Soft)
 1 folhas de E.V.A. lisa na cor preta
 1 folha de E.V.A. com glitter na cor rosa
 1 avental ou camiseta velha (para atividades de pintura)
 500 folhas de sulfite branca
 1 pacote de pregador de madeira pequeno

ENTREGA DO MATERIAL: 28 DE JANEIRO DE 2020
Dica: Tenham sempre em casa: lápis, borracha, tesoura, apontador, régua, cola, lápis de cor, papel
sulfite e folhas de almaço para realização das tarefas de casa e trabalhos escolares.
Horário: 9h
Reunião de Pais: 24/01
Início das aulas: 27 de janeiro de 2020

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES
ENSINO FUNDAMENTAL I – 2º e 3ºano
2020
Material Pessoal
No decorrer do ano, cada um desses itens deverá ser reposto de acordo com o consumo do aluno.
 1 caderno de capa dura grande com pauta – 96fls (brochura) – Sugestão: Caderno Criativo da FaberCastell
 1 caderno de caligrafia tamanho grande - 40 folhas – capa dura
 1 caderno de desenho grande – Para disciplina de Arte (pode usar o caderno do ano anterior)
 1 caderno meia pauta – Para “Ciranda da leitura” (alunos do 3º ano não precisam comprar outro
caderno, deverão utilizar o do ano anterior)
 1 estojo contendo: 2 lápis pretos – Sugestão: Soft Faber-Castell, 2 tubos de cola bastão grande, 1
borracha – Sugestão: Soft Faber-Castell , 1 apontador, 1 tesoura (sem ponta).
 1 régua milimetrada de 30cm
 1 caixa de lápis de cor 24 cores – Sugestão: Caras e cores – Faber-Castell
 1 pasta plástica (fina) com elástico
 1 Pasta com elástico polionda 55mm
 1 pasta Catálogo com 50 plásticos para Portfólio de Avaliações
Observação: Materiais específicos para o 3º ano:
1 caneta marca texto na cor amarela
1 gibi
1 revista para recorte
Todos os materiais deverão estar identificados com etiquetas contendo: nome e série do aluno.

Material Pedagógico de uso coletivo
Estes materiais serão utilizados pelos professores e alunos nas atividades confeccionadas em sala de aula no
decorrer do ano letivo. Todo o material será de “uso coletivo”. Essa prática ajuda na formação da cidadania, já que
incentiva a vivência harmoniosa e a valorização “do que é de todos” (evita-se o desperdício).






1 folha de E.V.A. com glitter azul
1 avental ou camiseta velha (para atividades de pintura)
10 folhas de papel almaço
500 folhas de sulfite branca
1 durex colorido (cor opcional)
ENTREGA DO MATERIAL: 29 DE JANEIRO DE 2020

Dica: Tenham sempre em casa: lápis, borracha, tesoura, apontador, régua, cola, lápis de cor, papel sulfite
e folhas de almaço para realização das tarefas de casa e trabalhos escolares.


9h
Reunião de Pais: 24/01
Início das aulas: 27 de janeiro de 2020

LISTA DE MATERIAIS ESCOLARES
ENSINO FUNDAMENTAL I – 4º e 5ºano
2020
Material Pessoal
No decorrer do ano, cada um desses itens deverá ser reposto de acordo com o consumo do aluno.

 3 cadernos de capa dura grande com pauta – 96fls (brochura) – Sugestão: Caderno Criativo da
Faber-Castell
 1 caderno de desenho grande (utilizar o do ano anterior)
 1 caderno meia pauta – Para “Ciranda da leitura” (alunos não precisam adquirir outro caderno, deverão
utilizar o do ano anterior)

 1 estojo contendo: 2 lápis pretos – Sugestão: Soft Faber-Castell, 2 tubos de cola bastão grande, 1
borracha – Sugestão: Soft Faber-Castell , 1 apontador, 1 tesoura (sem ponta) e 1 caneta marca texto
amarela.
 1 Régua milimetrada de 30cm

 1 Caixa de lápis de cor 24 cores – Sugestão: Caras e cores – Faber-Castell
 1 Pasta plástica (fina) com elástico
 1 Pasta com elástico polionda 55mm
 1 Pasta Catálogo com 50 plásticos para Portfólio de Avaliações
Observação: Materiais específicos para o 5º ano:
1 caneta azul, 1 vermelha e 1 preta. (Sugestão BIC de ponta fina)

Transferidor 180º
1 compasso
Todos os materiais deverão estar identificados com etiquetas contendo: nome e série do aluno.

Material Pedagógico de uso coletivo
Estes materiais serão utilizados pelos professores e alunos nas atividades confeccionadas em sala de aula no
decorrer do ano letivo. Todo o material será de “uso coletivo”. Essa prática ajuda na formação da cidadania, já que
incentiva a vivência harmoniosa e a valorização “do que é de todos” (evita-se o desperdício).





1 folha de E.V.A. com glitter na cor lilás
1 avental ou camiseta velha (para atividades de pintura)
500 folhas de sulfite branca
1 durex colorido (cor opcional)
ENTREGA DO MATERIAL: 30 DE JANEIRO DE 2020

Dica: Tenham sempre em casa: lápis, borracha, tesoura, apontador, régua, cola, lápis de cor, papel sulfite e
folhas de almaço para realização das tarefas de casa e trabalhos escolares.

10h
Reunião de Pais: 24/01
Início das aulas: 27 de janeiro de 2020

