
 

 

Senhores pais, estamos enviando a lista de materiais que seu (a) filho (a)  irá usar no ano letivo 

de 2020.  

Lista de Materiais (1º ano) 

 06 cadernos de linguagem pequenos (brochura) 

 02 caderno de matemática com quadrado grande  1 x 1 (brochura) 

 01 caderno de desenho grande 

 01 caderno de caligrafia 

 03 lápis pretos 

 02 borracha 

 01 apontador  

 01 tesoura sem ponta 

 01 régua 

 01 caixa de lápis de cor grande 

 01 tubo de cola branca 

 02 massas de modelar soft 

 01 caderneta para recados 

 01 livro de literatura para doação 

 200 folhas de sulfite 

 01 pacote color set  

 02  folhas de EVA 

 2 folhas de EVA com gliter 

 01 pacote (100 unidades) palitos de sorvete  

 01 garrafinha para água 

 Uniforme da escola 

 

Obs.: Favor encapar os cadernos, colocar identificação da criança em todos os 

materiais e uniforme. 

 

 



 

 

Senhores pais, estamos enviando a lista de materiais que seu (a) filho (a)  irá usar no ano letivo 

de 2020.  

Lista de Materiais (2º ano) 

 01 caderno de matemática com quadrado grande  1 x 1 

 06 cadernos de linguagem pequeno brochura  

 02 cadernos de linguagem grande brochura  

 01 caderno de desenho grande 

 01 caderno de caligrafia 

 02 lápis pretos 

 02 borrachas 

 01 apontador  

 01 tesoura sem ponta 

 01 régua 

 01 caixa de lápis de cor grande 

 01 tubo de cola bastão 

 01 tubo de cola branca  

 01 caderneta para recados 

 01 livro de literatura para doação 

 200 folhas de sulfite 

 02 folhas de EVA 

 02 folhas de EVA com gliter 

 01 pacote de papel colorset 

 01 garrafinha para água 

 Uniforme da escola 

 

Obs.: Favor encapar os cadernos, colocar identificação da criança em todos os 

materiais e uniforme 

 

 



 

 

Senhores pais, estamos enviando a lista de materiais que seu (a) filho (a)  irá usar no ano letivo 

de 2020. 

Lista de Materiais (3º ano) 

 05 cadernos de linguagem pequenos (brochura) 

 02 cadernos de matemática com quadrado grande  1 x 1 

 01 caderno de desenho grande 

 01 caderno de caligrafia 

 02 lápis pretos 

 02 borrachas 

 01 apontador  

 01 tesoura sem ponta 

 01 régua 

 01 caixa de lápis de cor grande 

 01 cola branca  

 01 caderneta para recados 

 01 livro de literatura para doação 

 200 folhas de sulfite 

 02 folhas de EVA com glíter  

 02 folhas de EVA   

 01 folha de papel cartão 

 01 cartolina 

 01 garrafinha para água 

 Uniforme da escola 

 

Obs.: Favor encapar os cadernos, colocar identificação da criança em todos os 

materiais e uniforme 

 

 



 

 

Senhores pais, estamos enviando a lista de materiais que seu (a) filho (a)  irá usar no ano letivo 

de 2015. Caso não seja possível adquiri-los, favor entrar em contato com a Direção da Escola. 

Lista de Materiais (4º ano) 

 05 cadernos de linguagem grande ( brochura)  individual  

 01 caderno de matemática com quadrado grande  1 x 1 

 01 caderno de desenho grande 

 01 caderno de caligrafia 

 02 lápis pretos 

 02 borrachas 

 01 apontador  

 01 tesoura sem ponta 

 01 régua 

 01 caixa de lápis de cor grande 

 01 tubo de cola branca 

 01 caderneta para recados 

 01 livro de literatura para doação 

 200 folhas de sulfite 

 02  folha de EVA 

 02  folha de EVA com glíter 

 01 cartolina 

 01 atlas  

 01 dicionário  

 01 pacote color set  

 01 garrafinha para água 

 Uniforme da escola 

 

Obs.: Favor encapar os cadernos, colocar identificação da criança em todos os 

materiais e no uniforme também. 

 

 

 

 



 

 

Senhores pais, estamos enviando a lista de materiais que seu (a) filho (a)  irá usar no ano letivo 

de 2020. 

Lista de Materiais (5º ano) 

 04 cadernos de linguagem pequenos 

 01 caderno de matemática com quadrado grande  1 x 1 

 02 cadernos grandes com 1 matéria 

 01 caderno de desenho grande 

 02 lápis pretos 

 02 borracha 

 01 apontador  

 01 tesoura sem ponta 

 01 régua 

 01 caixa de lápis de cor grande 

 01 tubo de cola  

 01 caderneta para recados 

 01 livro de literatura para doação 

 200 folhas de sulfite 

 02 folhas de EVA 

 02 folhas de EVA com gliter 

 01 folha de papel cartão 

 01 garrafinha para água 

 Uniforme da escola 

 01 pacote de papel multicolor  

 01 caneta azul e uma caneta preta  

 

Obs.: Favor encapar os cadernos, colocar identificação da criança em todos os 

materiais e no uniforme também. 

 

 

 



 

 

 

Senhores pais, estamos enviando a lista de materiais que seu (a) filho (a)  irá usar no ano letivo 

de 2020 

Lista de Materiais Infantil 5 

 03 cadernos de linguagem grandes brochura  

 02  caderno de desenho grande 

 02 lápis pretos 

 01 borracha 

 01 apontador  

 01 tesoura sem ponta 

 01 caixa de lápis de cor grande 

 02 tubo de cola 

 02 massas de modelar soft 

 01 caderneta para recados 

 200 folhas de sulfite 

 02 folhas de EVA 

 2   folhas de EVA com glíter  

 01 garrafinha para água 

 01 pote para guardar massa modelar 

 Uniforme da escola 

 Pincel N° 05  

 Cola de EVA  

 01 caixa de tinta guache com 6 cores.  

 01 pacote color set 

 

Obs.: Favor encapar os cadernos, colocar identificação da criança em todos os 

materiais e uniforme.. 

 



 

 

Senhores pais, estamos enviando a lista de materiais que seu (a) filho (a)  irá usar no ano letivo 

de 2020 

Lista de Materiais Infantil 4 

 

 03 cadernos de linguagem grandes (brochura)  

 02 cadernos de desenho grande  

 01 pasta para guardar atividades 

 02 lápis pretos  

 01 borracha  

 01 apontador  

 01 tesoura sem ponta 

 01 régua  

 01 caixa de lápis de cor grande 

 01 tubo de cola  

 02 massas de modelar soft  

 01 caderneta para recados  

 01 livro de literatura para doação  

 200 folhas de sulfite  

 02 folhas de EVA  

 02 folhas de EVA com glíter  

 01 folha de papel de crepom  

 01 garrafinha para água  

 01 pote para guardar massa modelar  

 Uniforme da escola  

 01 pacote de papel color set  

 

 

Obs : Favor encapar os cadernos, colocar identificação  da criança em todos os 

materiais. 

                                                                             


