
 LISTA DE MATERIAL 2021 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO 

 
1 caderno brochura pequeno capa dura azul 100 folhas. 
1 caderno 48 folhas grande capa dura azul brochura  
2 lápis pretos nº 2  
1 caixa de lápis de cor (12 cores ou 24 cores ) 
1 caixa de tinta guache 6 cores 
1 estojo de canetinhas hidrocor 12 cores 
1 apontador com depósito 
1 borracha branca macia 
1 estojo com zíper 
1 tesoura escolar sem ponta e com cabo emborrachado 
1 frascos de cola 90 g, marca sugerida Tenaz 
1 pincel nº 12  
1 pincel nº 2 
1 rolo de fita durex  
1 bloco de canson A3 
1 caixa de giz de cera  
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

 Favor identificar o material  com nome do aluno.  
 Providenciar, por gentileza, todo material até o dia 15/02/2021. 
 Para a segurança dos alunos, os materiais de uso individual não poderão ser 

compartilhados.  
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ENSINO FUNDAMENTAL - 2º ANO 

 
1 caderno de capa dura grande vermelho (96 folhas) 
2 cadernos brochura capa dura pequeno, cor vermelho (96 folhas)  
1 caderno brochura capa dura pequeno na cor vermelho (48 folhas) 
1 apontador com depósito simples 
2 borrachas brancas macias  
1 caixa de lápis de cor (12 cores ou 24 cores )  
1 caixa de canetinha hidrocor ponta grossa  
1 caixa de giz de cera jumbo 
1 caixa de tinta guache 6 cores 
1 estojo com zíper 
3 lápis pretos nº 2  
1 tesoura sem ponta com cabo emborrachado  
1 tubo de cola 110  g – marca sugerida Tenaz 
1 régua acrílica de 30 cm 
1 bloco de canson A3 
1 pincel nº 12 
1 pincel nº 2  
1 rolo de fita crepe 
 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

 Favor identificar o material  com nome do aluno.  
 Providenciar, por gentileza, todo material até o dia 15/02/2021. 
 Para a segurança dos alunos, os materiais de uso individual não poderão ser 

compartilhados. 
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ENSINO FUNDAMENTAL - 3º ANO 

 
2 caderno brochura capa dura grande (azul)  96 folhas  
2 cadernos brochura pequeno capa dura (azul) 48 folhas 
1 caderno de tabuada/atividades 20 folhas ( marca sugerida tilibra ) 
1 apontador com depósito 
1 borracha branca e macia 
1 caneta azul 
1 caneta vermelha 
2 marcador de texto ( cores diferentes ) 
1 caneta retroprojetor  ponta grossa 2.0   
4 lápis pretos nº 2 
1 aquarela ou lápis aquarelável 
1 canetinha hidrocor (12 cores ou 24 cores) 
1 caixa de lápis de cor 12 cores ou 24 cores ( sugerido com proteção ABS ) 
1 rolo de Durex (largo) 45 mm 
1 régua acrílica de 30 cm 
1 tesoura escolar sem ponta com cabo emborrachado  
1 tubo de cola 110 g  
1 pasta de elástico azul fina 
100 folhas de papel sulfite A4 branco 
1 bloco de Canson A/3 
15 folhas de papel almaço 
1 pincel grosso 
1 pincel fino 
1 minidicionário (Aurélio) – de acordo com a nova ortografia 
1 estojo com zíper 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

 Favor identificar o material  com nome do aluno.  
 Providenciar, por gentileza, todo material até o dia 15/02/2021. 
 Para a segurança dos alunos, os materiais de uso individual não poderão ser 

compartilhados. 
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ENSINO FUNDAMENTAL - 4º ANO 

 

2 cadernos universitário brochura  de capa dura azul 96 fls. folhas brancas  
2 cadernos pequenos brochura capa dura  
2 marcador de texto ( cores diferentes ) 
2 canetas – 1 azul e 1 vermelha (não comprar caneta gel) 
3 lápis preto nº 2 
1 caneta de retro projetor preta 2.0 
1 apontador com depósito 
1 borracha branca e macia 
1 caixa de lápis de cor (12 ou 24 cores) 
1 aquarela com pincel ou lápis de cor aquarelável 
1 estojo de canetinha hidrocor  
1 fita crepe 
1 régua 30 cm 
1 tesoura escolar sem ponta   
1 cola bastão pequena 
1 tubo de cola 110 g – marca sugerida Tenaz 
1 pasta com elástico  
1 bloco Canson A3 branco gramatura 180 
100 folhas de papel sulfite branca 
20 folhas de papel almaço com pauta 
1 pincel fino para pintura 
1 minidicionário de Língua Portuguesa com a nova ortografia 
2 revistas e 1 gibi para recorte 
1 Pen drive 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

 Favor identificar o material  com nome do aluno.  
 Providenciar, por gentileza, todo material até o dia 15/02/2021. 
 Para a segurança dos alunos, os materiais de uso individual não poderão ser 

compartilhados. 
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ENSINO FUNDAMENTAL - 5º ANO 

 

2 cadernos universitário brochura de capa dura azul 96 fls. folhas brancas  
2 cadernos pequenos brochura capa dura  
3 lápis preto nº 2 
2 canetas – 1 azul e 1 vermelha (não comprar caneta gel) 
1 caneta de retro projetor preta 2.0 
1 apontador com depósito 
1 borracha branca e macia 
1 caixa de lápis de cor (12 cores) 
1 aquarela ou lápis aquarelável 
1 estojo de canetinha hidrocor ponta grossa 
1 régua 30 cm 
1 tesoura escolar sem ponta   
1 cola bastão pequena 
1 tubos de cola 110 grs – marca sugerida Tenaz 
1 bloco Canson A3 branco gramatura 180 
50  folhas de papel sulfite branca 
1 pacote de papel tilipaper cores luminosas (papel criativo) – gramatura 90 
15 folhas de papel almaço com pauta 
1 pasta com elástico 
1 minidicionário de Língua Portuguesa com a nova ortografia 
1 Pen drive 
1 calculadora 
2 revistas e 1 gibi para recorte 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

 Favor identificar o material  com nome do aluno.  
 Providenciar, por gentileza, todo material até o dia 15/02/2021. 
 Para a segurança dos alunos, os materiais de uso individual não poderão ser 

compartilhados. 
 

 
 

 


