Lista de Material Individual 2019

1° Ano
Material de Sala
 Um estojo contendo 2 lápis pretos HB Nº 2, lápis de cor, borracha e apontador com depósito
 1 tesoura sem ponta
 1 régua de 30 cm
 1 jogo de canetinha jumbo (12 cores)
 1 cola em bastão (grande) e 2 tubos de cola branca líquida de 90g
 2 cadernos brochura grande capa dura azul (liso)
 2 pastas polionda, 2 cm, com elástico, tamanho oficio, nas cores azul e amarelo
 2 pastas finas com elástico (qualquer cor)
 2 pastas de papelão com elástico azul
 2 pastas (preta) com 10 plásticos
 1 kit de material dourado individual de madeira
 1 metro de TNT verde
 1 folha de papel dobradura (qualquer cor)
 2 pacotes de papel sulfite A4 branco 75g 100 fls
 2 sacos zip (20x14cm)
 1 revista velha (observar conteúdo)
 2 gibis
Livro de Literatura Infantil
 2 livros para a faixa etária
Material de Arte
 Um estojo contendo:
 2 lápis HB nº 2
 1 apontador
 1 borracha
 1 jogo de canetas hidrográficas de ponta grossas (12 cores)
 1 tesoura pequena sem ponta
 1 tubo de cola branca líquida de 90g
 1 folha de papel Color Set azul (claro ou escuro)
 50 cm de tecido grosso em algodão cru
 Uma tela/painel 30x40
 1 pincel chato nº 02
 1 pote de tinta para tecido azul (claro ou escuro)
 1 pote de tinta guache verde
Higiene Pessoal
 1 guardanapo de pano para o lanche (para forrar a mesa)
 Escova e creme dental
 1 garrafa para água (squeeze)

Obs.: Colocar nome em todo material do aluno.
O material deverá ser reposto quando necessário.
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2° Ano
Material de Sala
 Um estojo contendo 2 lápis pretos HB Nº 2, lápis de cor, borracha e apontador com depósito
 1 tesoura sem ponta
 1 régua de 30 cm
 1 tubos de cola em bastão e 1 cola branca líquida 90 g
 1 caderno brochura grande capa dura
 1 marca texto
 1 pasta polionda, 2 cm, com elástico, tamanho oficio, na cor azul
 1 pasta fina com elástico (qualquer cor)
 1 pasta com 10 plásticos
 2 pacotes de papel sulfite A4 branco 75g 100 fls
 2 gibis
 3 livros para a faixa etária (novos ou usados)
 1 revista velha (observar conteúdo)
 1 estojo com 100 palitos de sorvete (sem cor) e 15 elásticos
 1 garrafa para água (squeeze)
 1 toalha pequena para atividade física
 1 guardanapo de pano para forrar a mesa do lanche
 Escova e creme dental
Livros paradidáticos

 Joões e Marias
José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta
Companhia das letrinhas

 Minha mão é uma régua
Kim Seong-Eun – Callis Editora
Material de Música
 1 flauta doce GERMÂNICA (Yamaha)
Material de Arte
 Um estojo contendo:
 2 lápis HB nº 2
 1 apontador
 1 borracha
 1 jogo de canetas hidrográficas de ponta grossas (12 cores)
 1 tesoura pequena sem ponta
 1 tubo de cola branca líquida de 90g
 1 folha de papel Color Set vermelho
 50 cm de tecido grosso em algodão cru
 Uma tela/painel 30x40
 1 pincel chato nº 06
 1 pote de tinta para tecido vermelha
 1 pote de tinta guache preto

Obs.: Colocar nome em todo material do aluno.
O material deverá ser reposto quando necessário.
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3° Ano
Material de Sala
 Um estojo contendo 2 lápis pretos HB Nº 2, lápis de cor, borracha e apontador com depósito
 1 tesoura sem ponta
 1 régua de 30 cm
 1 cola em bastão grande e 1 cola branca líquida 90 g
 1 marca texto
 1 caderno grande (1 matéria) capa dura
 1 caderno brochura pequeno capa dura 96 folhas
 1 pasta fina com elástico (qualquer cor)
 1 pasta com 10 plásticos
 2 pastas polionda, 2 cm, com elástico, tamanho oficio, nas cores azul e amarelo
 1 dicionário de Língua Portuguesa conforme novo acordo ortográfico (Sugerimos: Mini Aurélio)
 2 pacotes de papel sulfite A4 branco 75g 100 fls
 1 garrafa para água (squeeze)
 1 toalha pequena para atividade física
 1 guardanapo de pano para forrar a mesa do lanche
 Escova e creme dental
Livros paradidáticos

 Felpo Filva
Eva Furnari – Moderna

 Histórias à Brasileira – A Moura Torta e outras
Recontada por Ana Maria Machado – Companhia das Letrinhas
Material de Música
 1 flauta doce GERMÂNICA (Yamaha)
Material de Arte
 Um estojo contendo:
 2 lápis HB nº 2
 1 apontador
 1 borracha
 1 jogo de canetas hidrográficas de ponta grossas (12 cores)
 1 tesoura pequena sem ponta
 1 tubo de cola branca líquida de 90g
 1 folha de papel Color Set amarelo
 50 cm de tecido grosso em algodão cru
 Uma tela/painel 30x40
 1 pincel chato nº 16
 1 pote de tinta para tecido amarelo
 1 pote de tinta guache marrom

Obs.: Colocar nome em todo material do aluno.
O material deverá ser reposto quando necessário.
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4° Ano
Material de Sala
 Um estojo contendo 2 lápis pretos HB Nº 2, lápis de cor, borracha e apontador com depósito
 1 tesoura sem ponta
 1 régua de 30 cm
 1 tubos de cola em bastão e 1 cola branca líquida 90 g
 1 marca texto
 Caneta esferográfica azul
 1 corretivo a base de água
 1 caderno brochura grande capa dura, para português
 1 caderno, 1 matéria, brochura ou espiral, para matemática
 3 pastas finas, com elástico, nas cores azul, amarelo e vermelho
 1 pasta com 10 plásticos
 1 dicionário de Língua Portuguesa conforme novo acordo ortográfico (Sugerimos: Mini Aurélio)
 2 pacotes de papel sulfite A4 branco 75g 100 fls
 1 garrafa para água (squeeze)
 1 toalha pequena para atividade física
 1 guardanapo de pano para forrar a mesa do lanche
 Escova, creme dental e lenço de papel
Livro para leitura


Que história é essa?
Flávio de Souza – Companhia das Letrinhas



Os problemas da família Gorgonzola
Eva Furnari – Moderna

Material de Música
 1 flauta doce GERMÂNICA (Yamaha)
Material de Arte
 Um estojo contendo:
 2 lápis HB nº 2
 1 apontador
 1 borracha
 1 jogo de canetas hidrográficas de ponta grossas (12 cores)
 1 tesoura pequena sem ponta
 1 tubo de cola branca líquida de 90g
 1 folha de papel Color Set preto
 50 cm de tecido grosso em algodão cru
 Uma tela/painel 30x40
 1 pincel chato nº 22
 1 pote de tinta para tecido verde (claro ou escuro)
 1 pote de tinta guache verde

Obs.: Colocar nome em todo material do aluno.
O material deverá ser reposto quando necessário.
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5° Ano
Material de Sala

















Um estojo contendo 2 lápis pretos HB Nº 2, lápis de cor, borracha e apontador com depósito
1 tesoura sem ponta
1 régua de 30 cm
1 tubo de cola em bastão e 1 cola branca líquida 90 g
1 marca texto
Caneta esferográfica azul
1 corretivo a base de água
2 cadernos grandes (1 matéria), capa dura
3 pastas finas, com elástico, nas cores azul, amarelo e vermelho
1 pasta com 10 plásticos
1 dicionário de Língua Portuguesa conforme novo acordo ortográfico (Sugerimos: Mini Aurélio)
2 pacotes de papel sulfite A4 branco 75g 100 fls
1 garrafa para água (squeeze)
1 toalha pequena para atividade física
1 guardanapo de pano para forrar a mesa do lanche
Escova, creme dental e lenço de papel

Livro para literatura
 Divinas Aventuras – Histórias da Mitologia Grega
Heloísa Prieto – Companhia das Letrinhas



Problemas Boborildos
Eva Furnari – Editora Moderna

Material de Música
 1 flauta doce GERMÂNICA (Yamaha)
Material de Arte
 Um estojo contendo:
 2 lápis HB nº 2
 1 apontador
 1 borracha
 1 jogo de canetas hidrográficas de ponta grossas (12 cores)
 1 tesoura pequena sem ponta
 1 tubo de cola branca líquida de 90g
 1 folha de cartolina branca
 50 cm de tecido grosso em algodão cru
 Uma tela/painel 30x40
 1 pincel chato nº 24
 1 pote de tinta para tecido laranja
 1 pote de tinta guache preta

Obs.: Colocar nome em todo material do aluno.
O material deverá ser reposto quando necessário.

