
Lista de Materiais – 2020 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
1º ano do Ensino Fundamental 

 
Idade: 06 anos completos até 31/03/2020 

 
ALUNOS NOVATOS 

☺ 01 pasta sem elástico com grampo  
 

USO INDIVIDUAL (DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO): 
☺ 03 cadernos grandes com pauta (capa cartonada); 
☺ 01 caderno grande com pauta (capa dura – PARA TAREFA); 
☺ 01 jogo de canetinhas; 
☺ 01 bolsinha de lápis grande (para guardar tesoura, canetinha, lápis, borracha, lápis de cor); 
☺ 01 caixa de lápis de cor grande; 
☺ 04 lápis pretos; 
☺ 02 borrachas; 
☺ 01 apontador para uso diário;  
☺ 01 tesoura com ponta arredondada de boa qualidade; 
☺ 02 vidros de cola; 
☺ 01 DVD virgem; 
☺ 01 marca texto; 
☺ 01 fita métrica; 
☺ 01 régua de 30 cm; 
☺ 01 kit de tinta guache 06 cores (15 ml cada); 
☺ 01 mini dicionário de Língua Portuguesa (NOVA ORTOGRAFIA); 
☺ 01 pasta polionda com alça (maleta) para projeto de Literatura – PODE USAR A DO ANO 

ANTERIOR; 
☺ 01 anilina; 
☺ 01 caixinha de Material Dourado – Individual; 
☺ 02 potes de tinta para tecido; 
☺ 50 palitos de picolé (ficarão na escola). 

 
MATERIAL DE USO COLETIVO 

☺ 04 folhas de papel cartão; 
☺ 02 folhas de apergaminhado; 
☺ 04 folhas de colorset (cores variadas); 
☺ 03 folhas de EVA liso (cores variadas); 
☺ 02 folhas de EVA estampada ou atoalhada; 
☺ 03 bastões de cola quente fina 
☺ 01 folha de papel crepom 
☺ 01 fita crepe 
☺ 01 pacote de olhos que mexem 
☺ 01 livrinho infantil para ficar no cantinho de leitura da sala. 

 
MATERIAL DE HIGIENE (identificado) 

☺ 01 escova de dentes 
☺ 01 creme dental 
☺ 01 bolsinha ou caixinha de plástico para armazenar a escova com protetor e a pasta (ficará na 
mochila). 
☺ 01 toalha de mão com o nome da criança para enxugar as mãos (vem e volta todos os dias). 
☺ 01 peça de jogo americano para a hora do lanche (vem e volta todos os dias). 

 
MATERIAL QUE PROVAVELMENTE SE TEM EM CASA (também entregue à professora) 

 
☺ 02 revistas para recorte 

 
Todo material de uso individual deve ser marcado com o nome da criança 

 
 
ATENÇÃO: 
- Não trazer para a escola excesso de materiais, como canetas com brilho, coloridas, bloquinhos e outros 
que não são solicitados na lista e que prejudicam a atenção concentrada. 

 
 



Lista de Materiais – 2020 

 
2º ano / Ensino Fundamental  

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  

 (deverá estar identificado com o nome do aluno): 
 

ALUNOS NOVATOS 

• 01 pasta sem elástico com grampo 
 
Atenção: Este material, por ser de uso individual, não será entregue à Escola e deverá ficar 
na mochila do aluno, de acordo com o horário das aulas. A família deve observar a 
necessidade de repor o material ao longo do ano. 
 
USO INDIVIDUAL (DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO): 

• 08 cadernos de 60 folhas – brochurão (1- Português; 2- Matemática; 3-Ciências, 4-Geografia, 
5-História,            6-Produção de Texto, 7-Literatura,   8-Inglês) 

• 03 lápis (pretos)  

• 02 borrachas brancas  

• 01 régua de 30 centímetros  

• 01 marca texto  

• 01 caixa de lápis de cor  

• 01 tubo de cola pequeno  

• 01 tesoura sem ponta  

• 01 apontador simples e com lixeira  

• 01 bolsinha 

• 01 DVD virgem (colocar etiqueta com o nome)  entregar para a professora no 1º dia de aula 

• 01 mini dicionário da língua portuguesa com reforma ortográfica (colocar etiqueta com o 
nome) Observação: sugerimos o Dicionário Ilustrado Júnior (PODE SER DO ANO ANTERIOR). 

• 01 calculadora (colocar etiqueta com o nome) 

• 02 revistas para recorte  entregar para a professora no primeiro dia de aula (não enviar 
revista que possa conter imagens inadequadas para a faixa etária das crianças como, por 
exemplo, Revista Nova, Cláudia entre outras). 

• 02 revistinhas novas (Mônica, Cebolinha ou outra)  entregar para a professora no primeiro 
dia de aula. 

• 01 caixinha de Material Dourado – Individual. 

• 01 pasta polionda com alça (maleta) para projeto de Literatura – PODE USAR A DO ANO 
ANTERIOR. 

 
 MATERIAL DE HIGIENE (identificado) 

☺ 01 escova de dentes 
☺ 01 creme dental 
☺ 01 bolsinha ou caixinha de plástico para armazenar a escova e a pasta (ficará na 
mochila). 

 

 
ATENÇÃO: 
- Pedimos que o aluno não utilizem lapiseira e nem caderno com espiral. 
- Sugerimos que os cadernos tenham a capa cartonada (e não dura) para diminuir o peso 
da mochila.  
- Não trazer para a escola excesso de materiais, como canetas com brilho, coloridas, 
bloquinhos e outros que não são solicitados na lista e que prejudicam a atenção 
concentrada. 

 

 



Lista de Materiais – 2020 

 
3º ano / Ensino Fundamental  

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  
 (deverá estar identificado com o nome do aluno): 

 
ALUNOS NOVATOS 

• 01 pasta sem elástico com grampo 
 
Atenção: Este material, por ser de uso individual, não será entregue à Escola e deverá ficar na 
mochila do aluno, de acordo com o horário de aulas. A família deve observar a necessidade de 
repor o material ao longo do ano. 
 
USO INDIVIDUAL (DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO): 

• 08 cadernos de 60 folhas – brochurão (1- Português; 2- Matemática; 3-Ciências, 4-Geografia,            

5-História, 6-Produção de Texto, 7-Literatura,   8-Inglês) 

• 01 caderno para desenho sem pauta  

• 03 lápis (pretos)  

• 02 borrachas brancas  

• 01 régua de 30 centímetros  

• 01 marca texto  

• 01 caixa de lápis de cor  

• 01 tubo de cola grande  

• 01 tesoura sem ponta  

• 01 apontador simples e com lixeira  

• 01 calculadora (colocar etiqueta com o nome) 

• 01 bolsinha para lápis 

• 01 mini dicionário da língua portuguesa com reforma ortográfica (colocar etiqueta com o nome) 

Observação: sugerimos o Dicionário Aurélio. PODERÁ SER USADO DO ANO ANTERIOR. 

• 01 mini dicionário inglês-português / português-inglês (colocar nome) PODERÁ SER USADO DO 

ANO ANTERIOR. 

• 01 DVD virgem (colocar etiqueta com o nome)  entregar para a professora no primeiro dia de aula 

• 01 revista para recorte  entregar para a professora no primeiro dia de aula (não enviar revista que 

possa conter imagens inadequadas para a faixa etária das crianças como, por exemplo, Revista Nova, 

Cláudia entre outras). 

• 02 revistinhas novas (Mônica, Cebolinha ou outra)  entregar para a professora no primeiro dia de 

aula. 

• 01 caixinha com Material Dourado (uso individual) PODERÁ SER USADO DO ANO ANTERIOR. 

• 01 pasta polionda com alça (maleta) para projeto de Literatura – PODERÁ SER USADA DO ANO 
ANTERIOR. 

 

MATERIAL DE HIGIENE (identificado) 
☺ 01 escova de dentes 
☺ 01 creme dental 
☺ 01 bolsinha ou caixinha de plástico para armazenar a escova e a pasta (ficará na mochila). 

 
ATENÇÃO: 
- Pedimos que o aluno não utilize lapiseira e nem caderno com espiral. 

- Sugerimos que os cadernos tenham a capa cartonada (e não dura) para diminuir o peso da 

mochila.  

- Não trazer para a escola excesso de materiais, como canetas com brilho, coloridas, bloquinhos 

e outros que não são solicitados na lista e que prejudicam a atenção concentrada. 



Lista de Materiais – 2020 

 

4º ano / Ensino Fundamental 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  
 

 
ALUNOS NOVATOS 

• 01 pasta sem elástico com grampo 
 

Atenção: Este material, por ser de uso individual, não será entregue à Escola e deverá ficar na 
mochila do aluno, de acordo com o horário de aulas. A família deve observar a necessidade de 
repor o material ao longo do ano. 
 
 
USO INDIVIDUAL (DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO): 
 

• 08 cadernos de 60 folhas – brochurão (1- Português; 2- Matemática; 3-Ciências, 4-Geografia,            

5-História, 6-Produção de Texto, 7-Literatura,   8-Inglês) 

• 03 lápis (pretos)  

• 02 borrachas brancas  

• 01 régua de 30 centímetros  

• 01 marca texto  

• 01 caixa de lápis de cor  

• 02 tubos de cola  

• 01 tesoura sem ponta  

• 01 apontador simples e com lixeira  

• 01 bolsinha 

• 01 mini dicionário da língua portuguesa com reforma ortográfica (colocar etiqueta com o nome) 

Observação: sugerimos o Dicionário Aurélio - PODERÁ SER USADO DO ANO ANTERIOR 

• 01 mini dicionário inglês-português / português-inglês (colocar etiqueta com o nome). PODERÁ SER 

USADO DO ANO ANTERIOR 

• 01 DVD virgem (colocar etiqueta com o nome)  entregar para a professora no primeiro dia de aula 

• 02 revistinhas novas (Mônica, Cebolinha ou outra)  entregar para a professora no primeiro dia de 

aula. 

• 01 revista para recorte. 

• 01 pasta polionda com alça (maleta) para projeto de Literatura – PODERÁ SER USADO DO ANO 
ANTERIOR. 

 

MATERIAL DE HIGIENE (identificado) 
☺ 01 escova de dentes 
☺ 01 creme dental 
☺ 01 bolsinha ou caixinha de plástico para armazenar a escova e a pasta (ficará na mochila). 

 

ATENÇÃO: 
 
- Pedimos que o aluno não utilize lapiseira e nem caderno com espiral. 

- Sugerimos que os cadernos tenham a capa cartonada (e não dura) para diminuir o peso da 

mochila.  

- Não trazer para a escola excesso de materiais, como canetas com brilho, coloridas, bloquinhos 

e outros que não são solicitados na lista e que prejudicam a atenção concentrada. 

 



Lista de Materiais – 2020 

 
 

5º ano / Ensino Fundamental 
 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  

 (deverá estar identificado com o nome do aluno): 
 

ALUNOS NOVATOS 

• 01 pasta sem elástico com grampo 
 

Atenção: Este material, por ser de uso individual, não será entregue à Escola e deverá ficar na 
mochila do aluno, de acordo com o horário de aulas. A família deve observar a necessidade de 
repor o material ao longo do ano. 

 
USO INDIVIDUAL 

• 08 cadernos de 60 folhas – brochurão (1- Português; 2- Matemática; 3-Ciências, 4-Geografia,            

5-História, 6-Produção de Texto, 7-Literatura,   8-Inglês) 

• 03 lápis (pretos)  

• 02 borrachas brancas  

• 01 régua de 30 centímetros  

• 01 marca texto  

• 01 caixa de lápis de cor  

• 02 tubos de cola pequeno  

• 01 tesoura sem ponta  

• 01 apontador simples e com lixeira  

• 01 compasso, 01 esquadro e 01 transferidor  trazer quando a professora solicitar    

• 01 bolsinha de lápis 

• 01 mini dicionário da língua portuguesa com reforma ortográfica (colocar etiqueta com o nome) 

Observação: sugerimos o Dicionário Aurélio – PODERÁ SER USADO DO ANO ANTERIOR. 

• 01 mini dicionário inglês-português / português-inglês (colocar etiqueta com o nome) – PODERÁ SER 

USADO DO ANO ANTERIOR. 

• 01 DVD virgem (colocar etiqueta com o nome) 

• 02 revistas para recorte  entregar para a professora no primeiro dia de aula (não enviar revista que 

possa conter imagens inadequadas para a faixa etária das crianças como, por exemplo, Revista Nova, 

Cláudia entre outras). 

• 02 revistinhas novas (Mônica, Cebolinha ou outra)  entregar para a professora no primeiro dia de 

aula. 

• 01 pasta plástica com elástico para projeto de Literatura / folhas. 
 
MATERIAL DE HIGIENE (identificado) 

☺ 01 escova de dentes 
☺ 01 creme dental 
☺ 01 bolsinha ou caixinha de plástico para armazenar a escova e a pasta (ficará na mochila). 

 
ATENÇÃO: 
- Pedimos que o aluno não utilize lapiseira e nem caderno com espiral. 
- Sugerimos que os cadernos tenham a capa cartonada (e não dura) para diminuir o peso da 
mochila.  
- Não trazer para a escola excesso de materiais como canetas com brilho, coloridas, bloquinhos 

e outros que não são solicitados na lista e que prejudicam a atenção concentrada. 


