
Ensino Fundamental I

O material deverá ser entregue no colégio (com nome e ano marcados)  durante o período de 06/01/2020 à 10/01/2020, 

para que os professores possam organizá-los antes do início das aulas.

As aulas terão início dia 27 de janeiro de 2020 (segunda-feira).

Observações: 

Material de uso Pessoal

Fica com o aluno na mochila com o nome marcado 
e deverá ser renovado sempre que necessário

01 estojo
03 lápis pretos
01 borracha macia
01 apontador com depósito
01 tesoura sem ponta e com o nome gravado
01 caixa de lápis colorido (12cores)
01 caixa de giz de cera (12 cores)
01 camiseta velha para pintura 
01 garrafinha para água na mochila 
01 toalhinha de mão 

Apostila de Música

Encomendar  na   Gráfica RA,  localizada na Rua 
Narciso Lucarine  nº 62 – Vila Oliveira 
Tel- 4799-6046  até o dia 27/01/2020.

05 folhas papel de seda azul royal
02 metros de TNT amarelo
01 caderno de pauta verde, capa dura brochura 
pequeno com 100 folhas (Português)
01 caderno quadriculado 1cm x 1cm capa dura 
grande com 40  folhas (Matemática)
01 caderno de  capa dura brochura amarelo 
pequeno com 100 folhas (Lição de casa)
15 sacos plásticos sem furo A4
01 pasta branca incolor com alça (para lição de 
casa)
01 pacote de sulfite A4 500 folhas 
01 pacote de sulfite 40 100 folhas
01 tubo grande de cola líquida
02 tubos de cola bastão 
01 cola instantânea nº 2
01 caixa de material dourado de EVA – 
pequeno
01 caixa de tinta guache com 12 cores
01 caixa de massa de modelar colorida com 12 
cores
04 envelopes pardos tamanho A4
02 fitas de cetim de 2cm (01 branca e 01 azul 
marinho)
01 pasta catálogo preta simples com 30 sacos 
plásticos
06 folhas de color set (2 pretas, 2 amarelas, 2 
roxos)
01 pacote de papel A4 color plus 140 
gramatura  (colorido)
03 folhas de cartolina VIVALDI (01 verde/ 
01preto / 01 violeta)
01 rolo de fita crepe
06 folhas de papel crepom (02 verdes/ 02  pink/ 
02 violetas)
06 folhas de EVA (02 pretas/ 02 beges/ 02 

cinza)
03 folhas de EVA com glitter ( 01dourada/ 01 
prata/ 01 vermelha)
01 pincel chato n° 14
04 folhas adesivas A4
01 pacote bloco criativo com 36 folhas (textura 
visual)
01 Bambolê

Lista de materiais1º ANO

2 0 2 0

Livros Paradidáticos

A lista dos livros paradidáticos será enviada no 
início do ano letivo de 2020.



Ensino Fundamental I

O material deverá ser entregue no colégio (com nome e ano marcados)  durante o período de 06/01/2020 à 10/01/2020, 

para que os professores possam organizá-los antes do início das aulas.

As aulas terão início dia 27 de janeiro de 2020 (segunda-feira).

Observações: 

Material de uso Pessoal

Fica com o aluno na mochila com o nome marcado 
e deverá ser renovado sempre que necessário

01 estojo
03 lápis pretos
01 borracha macia
01 apontador com depósito
01 tesoura sem ponta e com o nome gravado
01 caixa de lápis colorido (12 cores)
01 régua de 30cm 
01 calculadora simples
01 caixa de giz de cera 12 cores
01 jogo de canetinha 12 cores
01 camiseta velha para pintura 
01 garrafinha para água na mochila 
01 toalhinha de mão 
01 dicionário escolar de Língua Portuguesa

Apostila de Música

Encomendar  na   Gráfica RA,  localizada na Rua 
Narciso Lucarine  nº 62 – Vila Oliveira 
Tel- 4799-6046  até o dia 27/01/2020.

05 folhas de papel de seda branco
02 metros de TNT vermelho
02 cadernos de capa dura brochura verde 
pequeno 100 folhas (01para Português e outro 
para  Matemática)
20 sacos plásticos sem furo A4
01 pasta transparente com alça (para lição de 
casa)
01 pacote de sulfite com 500 folhas 
01 pacote de sulfite 40 com 100 folhas
02 tubos grandes de cola líquida
02 tubos de cola bastão médios
01 tubo de cola  instantânea nº 2
01 caixa de material dourado de EVA – 
pequeno
01 caixa de tinta guache com 12 cores
01 caixa de massa de modelar colorida com 12 
cores
04 envelopes pardos  tamanho A4
02 fitas de cetim de 1cm  (01 pink e 01 preta)
03 revistas velhas para recortes
01 pasta catálogo preta simples com 30 
plásticos
06 folhas de color set (2 verdes, 2 azuis, 2 
amarelas)
01 pacote de papel color plus A4  com 25 fls 
gramatura140  (cores vivas)
01 pacote bloco criatico com 36 folhas (textura 
visual 2)
03 folhas de cartolina VIVALDI (01 azul, 01 
vermelha, 01 roxo)
01 rolo de fita crepe 19mm x 50mts
06 folhas de papel crepom (02 azuis, 02 
vermelhas, 2 roxas)
06 folhas de EVA (02 verdes, 02 beges, 02 
brancas)
03 folhas de EVA com glitter (01 dourada, 01 

prata, 01 preta)
01 pincel chato n° 14
03 folhas adesivas A4
01 ábaco pequeno de plástico
01 Bambolê 

Lista de materiais 2 0 2 0

Livros Paradidáticos

A lista dos livros paradidáticos será enviada no 
início do ano letivo de 2020.

2º ANO



Ensino Fundamental I

O material deverá ser entregue no colégio (com nome e ano marcados)  durante o período de 06/01/2020 à 10/01/2020, 

para que os professores possam organizá-los antes do início das aulas.

As aulas terão início dia 27 de janeiro de 2020 (segunda-feira).

Observações: 

Material de uso Pessoal

Fica com o aluno na mochila com o nome marcado 
e deverá ser renovado sempre que necessário

01 estojo
03 lápis pretos
01 borracha macia
01 apontador com depósito
01 tesoura sem ponta e com o nome gravado
01 caixa de lápis colorido 
01 régua  de 30cm 
01 calculadora simples
01 jogo de canetinha
01 camiseta velha para pintura 
01 garrafinha para água na mochila 
01 dicionário escolar de Língua Portuguesa

Apostila de Música

Encomendar  na   Gráfica RA,  localizada na Rua 
Narciso Lucarine  nº 62 – Vila Oliveira 
Tel- 4799-6046  até o dia 27/01/2020.

05 folhas de  papel de seda roxo
02 metros de TNT branco
02 cadernos de capa dura brochura vermelho 
grande 50 folhas (01 para Português e outro 
para Matemática)
20 sacos plásticos sem furo A4
01 pasta  incolor com alça (para lição de casa)
01 pacote de sulfite A4  com 500 folhas 
01 pacote de sulfite 40 com 100 folhas
02 tubos grandes de cola líquida
02 tubos de cola bastão médios
01 tubo de cola instantânea nº 2
01 caixa de tinta guache com 12 cores
01 caixa de massa de modelar colorida com 12 
cores
04 envelopes pardos  tamanho A4
02 fitas de cetim de 2cm (01 verde e 01 lilás ou 
roxo)
03 gibis 
02 livros de história infantil de acordo com a 
idade  
03 revistas velhas para recortes
01 pasta catálogo preta simples com 30 sacos 
plásticos
06 folhas de color set (02 laranjas, 02 
vermelhas e 02 marrons)
01 pacote de papel  color plus A4 com 25 
folhas gramatura 140  (cores vivas)
01  pacote bloco criativo com 36 folhas ( textura 
visual 1)
03 folhas de papel VIVALDI (01 laranja, 01 
amarela e 01marrom)
01 rolo de fita crepe 19mm x 50mts
06 folhas de papel crepom (02 laranjas, 02 
vermelhas e 02 brancas)
06 folhas de EVA (02 vermelhas, 02 laranjas e 
02 brancas)

03 folhas de EVA com glitter (01dourada, 01 
prata e 01 verde)
01 pincel chato n° 14
03 folhas adesivas A4
01 Bambolê 
01 caneta de retroprojetor 2.0 (ponta média)
01 caixa de giz de cera 

Lista de materiais 2 0 2 0

Livros Paradidáticos

A lista dos livros paradidáticos será enviada no 
início do ano letivo de 2020.

3º ANO



Ensino Fundamental I

O material deverá ser entregue no colégio (com nome e ano marcados)  durante o período de 06/01/2020 à 10/01/2020, 

para que os professores possam organizá-los antes do início das aulas.

As aulas terão início dia 27 de janeiro de 2020 (segunda-feira).

Observações: 

Material de uso Pessoal

Fica com o aluno na mochila com o nome marcado 
e deverá ser renovado sempre que necessário

01 estojo
03 lápis pretos
01 borracha macia
01 apontador com depósito
02 canetas esferográfica (1 azul e 1 verde)
01 tesoura sem ponta e com o nome gravado
01 caixa de lápis colorido 
02 réguas 30 cm 
01 transferidor
01 tubo grande de cola líquida
02 tubos de cola bastão médios
02 canetas marca texto amarela
01 jogo de canetinha 
01 calculadora simples
01 camiseta velha para pintura 
01 garrafinha para água na mochila 
01 dicionário escolar de Língua Portuguesa

Apostila de Música

Encomendar  na   Gráfica RA,  localizada na Rua 
Narciso Lucarine  nº 62 – Vila Oliveira 
Tel- 4799-6046  até o dia 27/01/2020.

05 folhas de papel de seda laranja
02 metros de TNT preto
02 cadernos de capa dura brochura azul 
universitário 50 folhas (01 para Português e 
outro para Matemática)
01 pasta incolor com alça A4 (lição de casa)
01 pacote de sulfite A4 com 500 folhas 
01 pacote de sulfite 40 A4  com 100 folhas 
03 envelopes A4 pardos
10 sacos plásticos A4 sem furo
10 sacos plásticos A4 com furo
01 tubo de cola universal 
01 rolo de fita crepe 19mm x 50mts
02 peças de fita cetim de 20 cm  (01 prata e 01 
dourada)
05 folhas de cartolina branca
06 folhas de color set (02 laranjas, 02 azul 
claro, 02 verdes)
06 folhas de papel crepom  (02 laranjas, 02 
azulão, 02 verdes)
06 folhas de EVA (02 laranjas, 02 azul- claras, 
02 verdes)
03 folhas de EVA com glitter (01 azul e 
01vermelho e 01 dourado)
01 caixa de tinta guache com 12 cores
01 caixa de tinta acrílica fosca com 6 cores
02 rolos de dupla face espuma
 01 pacote de papel  color plus A4 com 25 
folhas gramatura 140  (cores vivas)
01 pacote de papel moldura com 35 folhas
01 pincel chato n°16
01 pasta catálogo preta simples com 30 
plásticos
01 bambolê
03 folhas adesivas A4
03 gibis
01 caneta de retroprojetor 1.0 (ponta fina)

05 folhas de papel almaço
05 folhas de papel vegetal
05 folhas de papel A4 quadriculado 7x7 mm 

Lista de materiais 2 0 2 0

Livros Paradidáticos

A lista dos livros paradidáticos será enviada no 
início do ano letivo de 2020.

4º ANO



Ensino Fundamental I

O material deverá ser entregue no colégio (com nome e ano marcados)  durante o período de 06/01/2020 à 10/01/2020, 

para que os professores possam organizá-los antes do início das aulas.

As aulas terão início dia 27 de janeiro de 2020 (segunda-feira).

Observações: 

Material de uso Pessoal

Fica com o aluno na mochila com o nome marcado 
e deverá ser renovado sempre que necessário

01 estojo
03 lápis pretos
02 borrachas  macia
01 apontador com depósito
01 tesoura sem ponta e com o nome gravado
01 caixa de lápis colorido 
01 régua  transparente 30cm 
01 calculadora simples
01 caixa de giz de cera 
01 jogo de canetinha hidrográfica
01 camiseta velha para pintura 
01 garrafinha para água na mochila 
01 dicionário escolar de Língua Portuguesa
02 tubos de cola bastão
01 marca texto amarelo
02 canetas esferográficas (01 preta e 01 azul)

Apostila de Música

Encomendar  na   Gráfica RA,  localizada na Rua 
Narciso Lucarine  nº 62 – Vila Oliveira 
Tel- 4799-6046  até o dia 27/01/2020.

05 folhas de  papel de seda verde
02 metros de TNT laranja
02 cadernos de capa dura brochura amarelo 
universitário 50 folhas (01 para Português e 
outro para  Matemática)
01 pasta A4  incolor com alça (lição de casa)
01 pacote de sulfite A4 com 500 folhas 
01 pacote de sulfite 40 A4 com 100 folhas 
04 envelopes A4 pardos
10 sacos plásticos A4 sem furo
10 sacos plásticos A4 com furo
01 tubo de cola universal 
01 rolo de fita crepe 19mm x 50 mts
02 peças de fita cetim de 1 cm  (01 preta e 01 
amarela)
06 folhas de color set (02 laranjas, 02 azul -
claras, 02 pretas)
06 folhas de papel crepom  (02 laranjas, 02 
azulão, 02 verdes)
06 folhas de EVA (02 laranjas, 02 azulão, 02 
beges)
02 folhas de EVA com glitter (01 dourada e 01 
verde)
02 rolos de dupla face espuma
01 caixa de tinta guache com 12 cores
01 pacote de papel  color plus A4 com 25 
folhas gramatura 140  (cores vivas)
01 pacote de papel moldura com 35 folhas
01 pincel chato nº 16
01 pasta catálogo preta simples com 30 
plásticos
01 bambolê
03 folhas adesivas A4
05 folhas de papel almaço

05 folhas de papel vegetal
05 folhas de papel A4 quadriculado 7x7 mm 
01 caneta de retroprojetor 1.0 (ponta fina)

Lista de materiais 2 0 2 0

Livros Paradidáticos

A lista dos livros paradidáticos será enviada no 
início do ano letivo de 2020.

5º ANO


