Maternal I - Educação Infantil - 2020
QUANT.
01
02
01
01
04
01
02
01
02
01
02
01
01
02
02
01
01
01
01
01
01
02
01
01
02
02
50
01
01

MATERIAL

Folha de EVA grande
Folhas de EVA com gliter
Caixa grande de gizão de cera (12 cores – meu primeiro giz)
Caixas de massa de modelar de amido com 12 cores
Tubos de cola colorida (vermelho, azul, amarelo e verde)
Cola branca GRANDE (tubo)
Potes de glíter
Rolo de fita crepe GROSSA
Folhas de papel pardo
Folhas de papel celofane
Cartolinas brancas
Folhas de colorset
Tinta para tecido
Canetas para tecido
Vidros de tinta guache GRANDE – 250ml (cores variadas)
Pacote de algodão
Metro de tecido cru
Pincel grosso (trincha)
Bola GRANDE- tipo dente de leite
Esponja macia
Folhas de lixa
Revistas usadas
CD (usado)
Metro de filó (cores primárias)
Vidro (pequeno) de anilina (cores primárias)
Envelopes pardos grandes – (38x45cm) (NÃO SUBSTITUIR O TAMANHO)
Folhas tamanho A3
Bambolê
Brinquedo (boneca, carrinho, panelinha...) apropriado para a idade.

01
01
02
01
01

Brinquedo de encaixe (grande)
Brinquedo pedagógico de madeira (faixa etária 1 a 2 anos)
Pacotes de Kit Card (comum)
Toalhinha de tecido para o lanche (com o nome) – uso individual
Copo com tampa (com nome) uso individual

OBSERVAÇÕES:

• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório.
• Todo o material de uso individual deverá ser etiquetado com o nome da
criança.
• Não substituir os materiais por outros.
→ Início das aulas: 10/02/2020

“Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento...”
Provérbios 03:13

Maternal II - Educação Infantil - 2020
QUANT.
03
02
03
02
01
02
02
03
02
01
01
01
02
01
01
02
03
06
02
02
02
03
03
01

Folhas de EVA (GRANDE)
Folha de EVA com gliter
Folhas de papel pardo
Pacotes de Kit Card (comum)

MATERIAL

Pacotes de forminha de margarida
Envelopes papel pardo 38cmx45cm (NÃO SUBSTITUIR O
TAMANHO)
Revistas usadas
Rolo de papel crepom (cores primárias)
Pacotes de papel A3 (100fls)
Caixa de lápis de cor (grosso)
Caixa de gizão de cera (12 cores)
Jogo de pincel atômico (12 cores)
Potes de massa de amido para modelar (500g) (cores:
vermelha, amarelo e azul)
Esponja
Tinta para tecido
Tubos de cola branca (90g)
Potes grandes de tinta guache – 250ml (vermelho, azul e
amarelo)
Potes grandes de tinta guache – 250ml (vermelho, azul,
amarelo, branco e preto)
Tubos de brilho cola (opções: dourado, prata, azul, verde,
vermelho)
Lixas d’água
Rolos de fita crepe (grossa)
Pacotes de colheres grandes descartáveis para lanche
individual
Canetas para tecido (cores: azul, amarelo e vermelho)
Embalagem de palito de picolé

01
02
01
01
01

Brinquedo (boneca, carrinho, panelinha...) apropriado para a
faixa etária
Brinquedos pedagógicos: um de madeira e um de plástico
(faixa etária 2 a 3 anos)
Metro de tecido cru algodão
Metro de tecido estampado(infantil)
Tela para pintura (20X30)

OBSERVAÇÕES:

• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório.
• Todo o material de uso individual deverá ser etiquetado com o nome da
criança.
• Não substituir os materiais por outros.
→ Início das aulas: 10/02/2020
“Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento...”
Provérbios 03:13

Maternal III - Educação Infantil - 2020
QUANT.
01
02
04
01
02
02
01
04
03
01
04
01
02
01
02
02
01
02
04
02
04
03
01
01
02
01
01
01
01

Pacote de papel A3 (100fls)

MATERIAIS

Pacotes de Imaginative Paper ou Real Set Paper (não substituir)
Lixas d'água (2 pretas e 2 amarelas)
Pacotes de palitos de picolé
Folhas de cartolina (branca)
Folhas de papel camurça (amarelo e azul)
Folha de papel pardo
Folhas de papel cartão (vermelho, amarelo, azul e verde)
Folhas de papel crepom (amarelo, azul e vermelho)
Folhas de papel laminado
Envelopes papel pardo 38cm x 45cm (não substituir)
Caderno brochurão grande, sem pauta e capa dura (50 folhas)
Pacotes de forminha margarida, exceto branca (não substituir)
Rolos de fita metalóide
Rolos de fita crepe (1 rolo grosso e 1 rolo fino)
Rolos de durex colorido
Caneta para tecido (qualquer cor)
Vidros de tinta para tecido
Tubos de cola colorida
Tubos de cola glitter
Tubos de cola branca (90 g)
Potes grandes de tinta guache – 250 ml (vermelha, azul e amarela)
Rolinho para pintura (5 cm com cabo)
Pacote de canudos(50un)
Potes pequenos de gliter
Rolo de fita dupla face
Caneta permanente
Caixa de lápis de cor com 12 unidades (gigante)
Caixa grande de gizão de cera (12 cores)

01
04
02
01
01
01
01
01
01
20
01
01

Jogo de pincel atômico (12 cores)
Caixas de massa de AMIDO para modelar (12 unidades)
Pacote de colher de plástico para lanche individual
Revista usada para recorte de gravuras (Globo Rural, Crescer...)
Brinquedo (boneca, panelinha, bichinhos de plástico, forminhas de
massinha...)
Bola comum (tamanho futebol)
Brinquedo pedagógico (sugestão: blocos lógicos)
Metro de tecido cru
Metro de feltro
Botões coloridos (10 médios e 10 grandes- cores vivas)
Bambolê
Tela para pintura (20X30)

OBSERVAÇÕES:
• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório.
• Todo o material de uso individual deverá ser etiquetado com o nome da criança.
• Os cadernos e livros deverão estar encapados com plástico
transparente.
• Não substituir os materiais por outros.
• Os materiais de consumo rápido (lápis, borracha, apontador,
etc.) deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem acabando.
→ Início das aulas: 10/02/2020
“Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento...”
Provérbios 03:13

1º Período - Educação Infantil - 2020
QUANT.
02
02
02
02
02
02
01
01
01
05
01
01
01
01
02
01
03
04
02
01
01
01
01
01
04
02
01
01
01

MATERIAIS

Folhas de papel crepom (amarelo, vermelho, azul e verde)
Folhas de colorset (estampado, listrado ou bolinha)
Pacotes de Paper Cil (cores fortes)
Placas grandes de EVA com gliter
Placas grandes de EVA (cores sortidas)
Folhas de papel pardo
Rolo de fita crepe larga
Rolo de durex largo
Pincel nº 18
Tubos de cola colorida
Pacote de palito de picolé
Revista usada (com figuras de animais, carros, pessoas)
Pacotes de forminha tipo margarida (laminada)
Pacote de forminha número 6 (cor viva)
Vidros de tinta guache de 250ml (cores variadas)
Rolos de fita metaloide média (cores variadas)
Lixas d’água amarelas
Caixas de massa de amido para modelar soft(12 unidades)
Pacote de papel sulfite A4 branco (100 folhas)
Pacote de papel sulfite A4 colorido (100 folhas)
Pasta catálogo preta com 50 plásticos para técnicas (MONTADA) com nome
Jogo de hidrocor grosso (12 cores)
Caixa de lápis de cor gigante com apontador correspondente
Brinquedo (carrinho, boneca, animais de plástico)
Tubos de cola branca (90g)
Jogos pedagógicos para faixa etária de 4 anos (EXCETO EVA) - 1 de letras e 1
de números
Pacote de colher ou garfo descartável para lanche individual
Canetas para tecido
Caneta permanente

01
01
02
01
01
01
01

Tela 20x30
Pasta amarela com alça para transportar caderno de dever de casa
Lápis pretos nº 2
Borracha branca grande macia
Tesoura pequena sem ponta, com nome (adequado ao tamanho da mão da
criança)
Caderno brochurão sem pauta - capa dura, encapado com plástico transparente
Pacote de lenços umedecidos para ficar na mochila – uso individual

OBSERVAÇÕES:
• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório.
• Todo o material de uso individual deverá ser etiquetado com o nome da criança.
• Os cadernos e livros deverão estar encapados com plástico
transparente.
• Não substituir os materiais por outros.
• Os materiais de consumo rápido (lápis, borracha, apontador,
etc.) deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem acabando.
→ Início das aulas: 10/02/2020
“Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento...”
Provérbios 03:13

2º Período - Educação Infantil - 2020
QUANT.
01
20
01
05
01
04
03
03
02
02
02
03
01
02
01
02
01
02
01
02
02
01
04
01
02
04
02
02
01

Folha de cartolina laminada
Folhas tamanho A3

MATERIAIS

Folha de papel celofane
Folhas de papel colorset (03 de cores variadas e 02 estampadas)
Folha de papel crepom
Cartolinas brancas
Folhas de papel pardo
Pacotes Extra Paper Cil
Folhas de EVA (folha grande) (cores variadas)
Folhas de EVA (01 estampada e 01 com glitter)
Revistas em quadrinho
Canetas para tecido (cores variadas)
Caneta Permanente
Tubos de cola colorida - 1 comum e 1 com glitter
Rolo de fita crepe (larga 5cm)
Rolo de durex coloridos
Rolo de fita crepe (fina 2cm)
Pacotes de papel sulfite A4 – branco (100 folhas)
Pacotes de papel ofício colorido (100 folhas)
Lixa d’água (preta)
Revistas usadas (com figuras)
Metro de brim cru
Caixas de massa de amido para modelar (12 unidades – Soft)
Pasta catálogo (preta) montada com 50 sacos plásticos para
atividades.
Jogos de hidrocor (12 cores) (1 grosso) e (1 fino)
Tubos de cola – 90g
Potes de tinta guache – 250ml (cores variadas)
Pacotes de paetê (cor livre) (grande)
Pasta polionda vermelha com alça

02
01
01
01
01
01
02
02
01

Lápis preto nº2
Borracha branca pequena
Apontador com reserva
Estojo grande
Tesoura sem ponta adequada para a criança
Brinquedo ou jogo pedagógico (faixa etária 5/6 anos) exceto de EVA
Caixa de lápis de cor (12 cores)
Cadernos brochurão capa dura sem pauta
Tela 20x30 para pintura

OBSERVAÇÕES:
• O uniforme escolar será de uso diário e obrigatório.
• Todo o material de uso individual deverá ser etiquetado com o nome da criança.
• Os cadernos e livros deverão estar encapados com plástico
transparente.
• Não substituir os materiais por outros.
• Os materiais de consumo rápido (lápis, borracha, apontador,
etc.) deverão ser repostos pelos responsáveis à medida que forem acabando.
→ Início das aulas: 10/02/2020
“Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento...”
Provérbios 03:13

1º ano do Ensino Fundamental
Materiais
01
02
01
01
01
08
01
01
01
01
01
01
02
01
04
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
04
01
01
01
02

Bloco de Canson tamanho A3
Pacote de papel colorset tamanho A4
Folhas de papel pardo
Folha de lixa grossa tamanho A4
Pacote de EVA tamanho A4 (sugestões de cores: amarelo, azul, verde ou vermelho)
Envelopes pardos tamanho A4
Rolos de fita crepe
Caixa de massinhas (com 12 unidades)
Tubos de cola colorida (sugestões de cores: amarelo, azul, verde ou vermelho)
Estojo simples / bolsinha escolar
Caixa de lápis de cor
Tesoura com ponta arredondada
Borrachas branca (grande)
Apontador (com reserva)
Lápis pretos
Resma de Papel A4 75/m2 (branco)
Conjunto de canetas hidrocor (pontas finas)
Tubos de cola branca 90g
Pincel para pintura nº 10 ou nº 12 (cerda firme)
Tela para pintura – (20x20 cm)
Metros de TNT amarelo
Régua 30 cm
Jogo de material dourado individual de madeira
Pasta polionda fina – tamanho ofício com elástico, soft cristal (transparente)
Metro de papel contact transparente
Cadernos brochurão (grandes) de 90 folhas com pauta, margem e capa dura – Português;
Matemática; História / Geografia / Ciências (juntos) e Para Casa
Caderno sem pauta para aula de Música
Caixa de tinta guache 06 cores
Revista (para recortes)
Revistas em quadrinhos

2º ano do Ensino Fundamental
Materiais
01
02
01
01
02
08
01
01
01
01
01
02
01
04
01
01
01
01
01
01
01
02
04
01
01
01
02
02

Bloco de Canson tamanho A3
Pacote de papel colorset tamanho A4
Folhas de papel pardo
Régua 30 cm
Pacote de EVA tamanho A4 (sugestões de cores: amarelo, azul, verde ou vermelho)
Envelopes pardos tamanho A4
Rolos de fita crepe
Metro de papel contact transparente
Estojo simples / bolsinha escolar
Caixa de lápis de cor
Tesoura com ponta arredondada
Borrachas branca (grande)
Apontador (com reserva)
Lápis pretos
Resma de Papel A4 75/m2 (branco)
Conjunto de canetas hidrocor (pontas finas)
Tubos de cola branca 90g
Pincel para pintura nº 10 ou nº 12 (cerda firme)
Tela para pintura – (20x20 cm)
Jogo de material dourado individual de madeira
Pasta polionda fina – tamanho ofício com elástico, soft cristal (transparente)
Metros de TNT vermelho
Cadernos brochurão (grandes) de 90 folhas com pauta, margem e capa dura – Português;
Matemática; História / Geografia (juntos), Ciências.
Caderno sem pauta para aula de música
Caixa de tinta guache 06 cores.
Revista (para recortes)
Revistas em quadrinhos
Folhas de EVA com glitter (cores variadas)

01
01
01

Bloco de ofício grande e pautado para rascunho de produção de texto (50 folhas)
Pacote de papel A4 na cor azul
Flauta doce soprano Yamaha Germânica

3º ano do Ensino Fundamental
01
02
01
02
08
01
01
01
01
01
02
01
01
04
01
01
01
01
02
02
04
01
01
01
02
02
01
01
01

Materiais

Bloco de Canso tamanho A3
Pacote de papel colorset tamanho A4
Folhas de papel pardo
Folhas de EVA liso cores variadas
Envelopes pardos tamanho A4
Rolos de fita crepe
Régua 30cm
Estojo simples / bolsinha escolar
Caixa de lápis de cor
Tesoura com ponta arredondada
Borrachas branca (grande)
Pasta fina – tamanho ofício com elástico, soft cristal (transparente)
Apontador (com reserva)
Lápis pretos
Resma de Papel A4 75/m2 (branco)
Tubos de cola branca 90g
Pincel para pintura nº 10 ou nº 12 (cerda firme)
Tela para pintura – (20x20 cm)
Metros TNT azul
Folhas de cartolina branca
Cadernos brochurão (grandes) de 90 folhas com pauta, margem e capa dura –
Português; Matemática; História / Geografia (juntos) ; Ciências.
Caderno sem pauta para aula de música
Caixa de tinta guache 06 cores
Revista (para recortes)
Revistas em quadrinhos
Folhas de EVA com glitter (cores variadas)

Bloco de ofício grande e pautado para rascunho de produção de texto (50 folhas)
Pacote de papel A4 na cor amarela
Flauta doce soprano Yamaha Germânica

4º ano do Ensino Fundamental
01
02
01
02
08
01
01
01
01
02
01
04
01
01
02
01
01
02
01
05
01
01
01
02
02
01
01
01
03
01
01

Materiais

Bloco de Canson A3
Pacote de papel colorset tamanho A4
Folhas de papel pardo
Folhas de EVA liso cores variadas
Envelopes pardos tamanho A4
Rolos de fita transparente larga
Estojo simples / bolsinha escolar
Caixa de lápis de cor
Tesoura com ponta arredondada
Borrachas branca (grande)
Apontador (com reserva)
Lápis pretos
Resma de Papel A4 75/m2 (branco)
Conjunto de canetas hidrocor (pontas finas)
Tubos de cola branca 90g
Pincel para pintura nº 10 ou nº 12 (cerda firme)
Tela para pintura – (20x20 cm)
Metros de TNT verde
Pasta catálogo com 20 plásticos
Cadernos brochurão (grandes) de 90 folhas com pauta, margem e capa dura –
Português; Matemática; História / Geografia / Ciências.
Caderno sem pauta para aula de música
Caixa de tinta guache 06 cores
Revista (para recortes)
Revistas em quadrinhos
Folhas de EVA com glitter (cores variadas)
Bloco de ofício grande e pautado para rascunho de produção de texto (50 folhas)
Pacote de papel A4 na cor verde
Flauta doce soprano Yamaha Germânica
Canetas esferográfica ( azul, preta e vermelha)
Régua 30cm
Metro de papel contact transparente

5º ano do Ensino Fundamental
01
02
01
02
08
01
01
01
01
02
01
04
01
01
02
01
01
02
01
05
01
01
01
02
02
01
01
01
03
01
01

Materiais
Bloco de Canson A3
Pacote de papel colorset tamanho A4
Folhas de papel pardo
Folhas de EVA liso cores variadas
Envelopes pardos tamanho A4
Rolos de fita dupla face grossa
Estojo simples / bolsinha escolar
Caixa de lápis de cor
Tesoura com ponta arredondada
Borrachas branca (grande)
Apontador (com reserva)
Lápis pretos
Resma de Papel A4 75/m2 (branco)
Conjunto de canetas hidrocor (pontas finas)
Tubos de cola branca 90g
Pincel para pintura nº 10 ou nº 12 (cerda firme)
Tela para pintura – (20x20 cm)
Metros de TNT azul
Pasta polionda fina – tamanho ofício com elástico, soft cristal (transparente)
Cadernos brochurão (grandes) de 90 folhas com pauta, margem e capa dura – Português;
Matemática; História / Geografia / Ciências.
Caderno sem pauta para aula de música
Caixa de tinta guache 06 cores
Revista (para recortes)
Revistas em quadrinhos
Folhas de EVA com glitter (cores variadas)
Bloco de ofício grande e pautado para rascunho de produção de texto (50 folhas)
Pacote de papel A4 na cor amarela
Flauta doce soprano Yamaha Germânica
Canetas esferográfica ( azul, preta e vermelha)
Régua 30cm
Transferidor e Esquadro

LISTA DE MATERIAIS
2020
6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Quant.
08

Material de uso individual
Cadernos individuais – um paras cada disciplina

1
1
1
1
1

Borracha branca
Tesoura sem ponta
Cola branca ou bastão
Régua 30cm transparente
1 Pasta catálogo A4 com visor – 50 plásticos

1
1
1

Caixa de lápis de cor (12 cores)
Caixa de canetinha hidrocor (12 cores)
Caixa de giz de cera (12 cores)

2
2
1
1
01

Folhas de cartolina branca
Folhas de papel pardo
Pacote de folhas coloridas
Bloco de papel Branco A4 ou A3 (240gr)
Caderno sem pauta para artes

MATERIAL DE ARTE - PARA 8º e 9º ANOS

