LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
TURMA: MATERNAL II - 2019
 01 foto 10x15 (recente)
 01 brinquedo pedagógico (de acordo com a idade)
 02 canetas de retroprojetor (preta)
 01 canson A3
 01 canson A4
 01 caixa gizão de cera grande c/12 cores
 01 caixa de tinta guache c/ 12 cores
 01 durex largo
 01 folha de cartolina
 01 folha de papel laminado
 01 lixa grossa
 01 pacote com 100 folhas sulfite A4
 01 pacote de papel criativo fluorescente A4
 01 pasta preta com 50 plásticos
 01 pincel nº 20 (ref.815)
 01 rolo de espuma de pintor pequeno
 01 cola branca de 90g
 02 livros de história
 02 rolos de papel crepom
 03 revistas usadas que possam ser manuseadas pelas crianças
 04 caixas de massa de modelar c/12 cores
 04 folhas grandes de E.V.A. coloridas
 02 caixas de cola colorida
 02 buchas de louça (amarela)
 01 caixa de canetinha jumbo
MANTER NA MOCHILA DIARIAMENTE
 01 troca de roupa
 01 toalha de banho
 01 sabonete com a saboneteira
 01 caixa grande de lenço de papel
 01 chinelo
 01 toalha para lanche
 01 garrafinha para água
OBS:
 Os materiais como lápis, borracha e cola, devem ser renovados à medida que necessário; os cadernos devem
ser encapados; todo o material (inclusive lápis) deve ser etiquetado como o nome do (a) aluno (a); sugestão
de 01 mochila ou mochilete, 01 lancheira.
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
TURMA: MATERNAL III - 2019
 01 bloco de canson A3 160 g/m2
 01 brinquedo pedagógico (de acordo com a idade)
 01 caderno de desenho 48 folhas
 01 caixa de cola colorida c/ 6 cores
 01 caneta retroprojetor
 01 caixa de gizão de cera curte c/12 cores
 01 caixa lápis de cor jumbo c/ 12 cores
 01 durex largo
 01 folha de cartolina branca
 01 foto 10x15 recente
 01 lápis jumbo de escrita
 01 lixa grossa
 01 pacote de Creative Lumi Paper ou Creative Flúor
 01 pacote de palito de sorvete colorido
 01 pasta polionda 3.5 (azul ou amarela)
 01 pasta preta com 50 plásticos
 01 pincel nº 10 ou 12 chato (ref. 815 ou 456)
 01 metro de contact transparente
 01 tesoura sem ponta
 01avental (camiseta usada)
 02 colas brancas de 90g
 02 caixas de tinta guache
 02 livros de história
 02 revistas usadas
 03 rolos de papel crepom
 04 caixas de massa de modelar c/12 cores
 04 folhas de E.V.A. (plush, glitter e colorido)
 300 folhas de papel sulfite A-4 branco
 01 caixa de sapato encapada
MANTER NA MOCHILA DIARIAMENTE
 01 troca de roupa
 01 caixa grande de lenço de papel
 01 caixa de lenço umedecido
 01 escova de dente
 01 pasta de dente
 01 toalha para lanche
OBS: Os materiais como lápis, borracha e cola, devem ser renovados à medida que necessário; os cadernos
devem ser encapados; todo o material (inclusive lápis) deve ser etiquetado com o nome do (a) aluno (a);
sugestão de 01 mochila ou mochilete, 01 lancheira.
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
TURMA: PRÉ I - 2019
 02 apontadores com depósito para lápis jumbo
 01 avental ou camiseta grande velha
 01 bloco de canson A3 160 g/m2
 02 borrachas
 01 brinquedo educativo (jogo de acordo com a idade)
 01 caderno de desenho grande c/ 96 folhas encapado
 02 colas brancas 90 g
 01 caixa de giz de cera c/12 cores
 01 caixa de lápis de cor JUMBO
 02 caixas de massa de modelar
 01 estojo para lápis e apontador com três repartições
 01 esponja
 02 folhas de papel color set
 01 gibi
 01 livro de história
 01 pacote de Creative Lumi Paper ou Creative Flúor
 01 pasta polionda c/ elástico 3.5 cm alça
 01 pasta preta com 30 plásticos.
 01 pincel nº 12 chato (ref. 815)
 01 tesoura sem ponta
 01 caixa de pintura a dedo c/6 cores
 01 folha de papel pardo (craft)
 03 folhas de E.V.A. (coloridas ou com gliter)
 04 lápis pretos para escrita (jumbo)
 100 folhas de papel sulfite A-4 branco
 01 caneta retroprojetor
 01 durex largo
 01 fita dupla face
MANTER NA MOCHILA DIARIAMENTE
 01 troca de roupa
 01 sabonete com a saboneteira
 01 caixa grande de lenço de papel
 01 caixa de lenço umedecido
 01 chinelo
 01 toalha para lanche
OBS: Os materiais como lápis, borracha e cola, devem ser renovados à medida que necessário; os cadernos devem ser
encapados; todo o material (inclusive lápis) deve ser etiquetado como o nome do (a) aluno (a); sugestão de 01 mochila ou
mochilete, 01 lancheira.
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
TURMA: PRÉ II - 2019
 01 apontador com depósito para lápis jumbo
 01 avental ou camiseta grande velha
 01 bloco de canson A3 160 g/m2
 02 borrachas
 01 brinquedo educativo (de acordo com a idade)
 01 caderno de desenho grande c/ 96 folhas encapado (para tarefa)
 02 colas brancas 90g
 01 caixa de giz de cera curto c/ 12 cores
 01 caixa de lápis de cor JUMBO
 03 caixas de massa de modelar
 01 estojo para lápis e apontador com 3 repartições
 01 metro de contact transparente
 01 folha de papel color set
 01 gibi
 01 livro de história
 01 pacote de Creative Lumi Paper ou Creative Flúor
 01 pasta polionda c/ elástico 3.5 cm
 01 pasta preta com 30 elásticos
 01 tesoura sem ponta
 01 folha de papel pardo (craft)
 03 folhas de E.V.A.
 04 lápis pretos para escrita (jumbo)
 100 folhas de papel sulfite A4 branco
 01 dupla face
 01 durex largo
 01 caneta retroprojetor
MANTER NA MOCHILA DIARIAMENTE
 01 caixa grande de lenço de papel
 01 caixa de lenço umedecido
 01 escova de dente
 01 pasta de dente
OBS: Os materiais como lápis, borracha e cola, devem ser renovados à medida que necessário; os cadernos
devem ser encapados; todo o material (inclusive lápis) deve ser etiquetado como o nome do (a) aluno (a);
sugestão de 01 mochila ou mochilete, 01 lancheira.
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
TURMA: 1º ANO – FUND. I 2019
 01 apontador lápis jumbo (depósito)
 01 caderno brochura Ali bombom (capa vermelha com pautas numeradas)
 01 caderno brochura capa dura 96 folhas
 01 crachá com cordão
 01 caixa grande de giz de cera 12 cores
 01 caixa lápis de cor
 01 caixa massa de modelar com 12 cores
 01 caixa tinta guache com 6 cores
 01 estojo
 01 gibi
 01 jogo de canetinhas hidro cor
 01 livro de história (adequado à idade)
 01 pasta para tarefas
 01 pacote Creative Lumi Paper ou Creative Flúor
 01 pacote de folhas papel sulfite colorida AZUL
 01 pincel n° 10 ou 12 chato (ref. 815 ou 456)
 01 pote plástico para guarda massinha
 01 régua 30 cm acrílica
 01 tesoura sem ponta
 02 blocos canson A3 160g/m
 02 borrachas brancas
 02 cadernos de desenhos grandes sem pautas
 02 colas brancas 90g
 02 lápis preto jumbo
 02 revistas usadas
 03 folhas de E.V.A. (um glitter, um plush, um liso colorido)
 04 envelopes pardos A4
 300 folhas papel sulfite A4 branca
OBS:
 Os materiais como lápis, borracha e cola, devem ser renovados à medida que necessário.
 Os cadernos devem ser encapados.
 O material de ciências será pedido conforme a necessidade apresentada na realização dos laboratórios.
 Todo o material (inclusive lápis) deve ser etiquetado como o nome do (a) aluno (a).
 Sugestão de 01 mochila ou mochilete.
 01 lancheira.
 O livro de leitura será pedido durante o ano de acordo com o projeto de literatura.
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
TURMA: 2º ANO – FUND. I 2019
 01 apontador (depósito)
 01 bloco canson A3 160g/m
 01 caderno de desenho grande sem pautas
 01 caixa cola colorida 6 cores
 01 caixa grande giz de cera 12 cores
 01 caixa lápis de cor longo
 01 caixa massa de modelar com 12 cores
 01 caixa de tinta guache com 6 cores
 01 dicionário (Aurélio)
 01 estojo
 01 caneta marca texto
 01 livro de literatura infantil (mínimo 30 páginas)
 01 pacote Creative Lumi Paper ou Creative Flúor
 01 caderno brochura ALI BOMBOM capa vermelha
 01 régua 30 cm acrílica
 01 tesoura sem ponta
 02 borrachas brancas e macias
 02 cadernos brochura capa dura 96 folhas
 02 cartolinas brancas
 02 colas brancas 90g
 02 folhas E.V.A.
 02 gibis
 02 lápis n°2
 02 revistas usadas
 01 pote para guardar a massinha
 100 folhas papel sulfite A4 branca
 01 ábaco
OBS:
 Os materiais como lápis, borracha e cola, devem ser renovados à medida que necessário.
 Os cadernos devem ser encapados.
 O material de ciências será pedido conforme a necessidade apresentada na realização dos laboratórios.
 Todo o material (inclusive lápis) deve ser etiquetado como o nome do (a) aluno (a).
 Sugestão de 01 mochila ou mochilete.
 01 lancheira.
 O livro de leitura será pedido durante o ano de acordo com o projeto de literatura.
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
TURMA: 3º ANO – FUND. I 2019
 01 apontador (depósito)
 01 bloco canson A3 160g/m
 01 caderno de desenho grande sem pautas
 01 caneta marca texto
 01 caixa lápis de cor longo
 01 caixa massa de modelar com 12 cores
 01 caixa tinta guache com 6 cores
 01 dicionário
 01 estojo
 01 jogo de canetinhas hidro cor
 01 pacote Creative Lumi Paper ou Creative Flúor
 01 pacote de folhas papel sulfite colorida AMARELA
 01 pincel n°10 u 12 chato (ref. 815 ou 456)
 01 régua 30 cm acrílica
 01 tesoura sem ponta
 02 borrachas brancas e macias
 02 colas brancas 90g
 02 folhas de E.V.A.
 02 folhas de papel color set
 02 lápis n° 2
 01 revista usada
 100 folhas papel sulfite A4 branca
 03 gibis
 01 caderno quadriculado 10x10 mm
 01 régua geométrica
 03 cadernos brochurão capa dura 48 folhas
 01 caderno brochurão capa dura 96 folhas
OBS:
 Os materiais como lápis, borracha e cola, devem ser renovados à medida que necessário.
 Os cadernos devem ser encapados.
 O material de ciências será pedido conforme a necessidade apresentada na realização dos laboratórios.
 Todo o material (inclusive lápis) deve ser etiquetado como o nome do (a) aluno (a).
 Sugestão de 01 mochila ou mochilete.
 01 lancheira.
 O livro de leitura será pedido durante o ano de acordo com o projeto de literatura.
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
TURMA: 4º ANO – FUND. I 2019
 01 apontador (depósito)
 01 bloco canson A3 160g/m
 01 caderno de desenho grande sem pautas
 01 cola bastão grande
 01 caixa lápis de cor longo
 01 caixa tinta guache com 6 cores
 01 dicionário de inglês
 01 dicionário de português
 01 estojo
 01 folha de papel cartão
 01 folha de papel color set
 01 jogo de canetinhas hidro cor
 01 pacote Creative Lumi Paper ou Creative Flúor
 01 pacote de folhas papel sulfite colorida ROSA
 01pacote de palitos de picolé
 01 régua 30 cm acrílica
 01 rolo de barbante preto
 01 rolo de fita crepe
 01 tesoura sem ponta
 01 tinta nanquim azul
 02 borrachas brancas e macias
 02 cadernos brochurão capa dura 96 folhas (sem mudança)
 02 cartolinas brancas
 02 colas brancas 90g
 02 folhas E.V.A.
 02 folhas de papel crepom parafinado
 02 lápis n°2
 02 revistas usadas
 10 canudos
 10 saquinhos de plásticos grossos A4
 100 folhas papel sulfite A4 branca
 01 régua geométrica
 01 caderno quadriculado 10x10
OBS:
 Os materiais como lápis, borracha e cola, devem ser renovados à medida que necessário.
 Os cadernos devem ser encapados.
 O material de ciências será pedido conforme a necessidade apresentada na realização dos laboratórios.
 Todo o material (inclusive lápis) deve ser etiquetado como o nome do (a) aluno (a).
 Sugestão de 01 mochila ou mochilete.
 01 lancheira.
 O livro de leitura será pedido durante o ano de acordo com o projeto de literatura.
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
TURMA: 5º ANO – FUND. I 2019
 01 apontador (depósito)
 02 blocos canson A3 160 g/m
 01 caderno de desenho grande sem pautas
 01 cola bastão grande
 01 caixa lápis de cor aquarela
 01 caixa lápis de cor longo
 01 caixa de tinta guache com 6 cores
 01 dicionário de inglês
 01 dicionário de português
 01 durex colorido
 01 durex comum pequeno
 01 estojo
 01 folha de papel cartão
 01 folha de papel color set
 01 jogo de canetinhas hidro cor
 01 pacote de folhas papel sulfite colorida AMARELA
 01 pincel n°10 ou 12 chato (ref. 815 ou 456)
 01 régua 30 cm acrílica
 01 rolo de barbante
 01 tesoura sem ponta
 01 tinta nanquim preta
 02 borrachas brancas e macias
 02 cadernos brochurão capa dura 96 folhas
 02 canetas retroprojetor (preta e vermelha)
 02 cartolinas brancas
 02 colas brancas 90g
 02 folhas de E.V.A. preto
 02 folhas de papel crepom verde
 02 lápis n°2
 02 revistas usadas
 10 saquinhos plásticos grossos A4
 100 folhas papel sulfite A4 branca
 01 compasso
 01 régua geométrica
 01 transferidor (180°)
 01 caderno quadricular 10x10m
OBS:
 Os materiais como lápis, borracha e cola, devem ser renovados à medida que necessário.
 Os cadernos devem ser encapados.
 O material de ciências será pedido conforme a necessidade apresentada na realização dos laboratórios.
 Todo o material (inclusive lápis) deve ser etiquetado como o nome do (a) aluno (a).
 Sugestão de 01 mochila ou mochilete.
 01 lancheira.
 O livro de leitura será pedido durante o ano de acordo com o projeto de literatura.
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