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Lista de Material – 2022 
 

1º ano 
 

Qtde Descrição do material 

01 Pasta Brasil (plástica) 

01 Mochila (tamanho normal com rodinha) 

01 Caderno quadriculado (190 x 248 mm quadriculado) capa dura 1cm 

02 Cadernos de pauta verde ou azul grande (capa dura) 

01 Caderno de desenho 40 folhas – sem folha de seda (para Arte) 

03 Cadernos grandes brochurão capa dura 60 folhas 

04 Lápis de escrever  

01 Estojo completo 

01 Jogo de pincel – 12 cores 

01 Tubo de cola – 90 g  

01 Tubo de cola para isopor  

01 Tesoura sem ponta  

02 Caixas de massa para modelar (sendo um para Arte) 

01 Livro de literatura de acordo com a faixa etária 

01 Pacote de Color A4 45 folhas – 210 x 297 mm  

02 Folhas de EVA (uma branca e uma preta) 

01 Cartolina branca 

01 Caixa de cola colorida 

01 Pacote de embalagem plástica com fecho hermético – 18 x 23cm 

01 Pacote de embalagem plástica com fecho hermético – 27 x 31cm 

01 Jogo de alfabeto móvel 

01 Material Dourado 

 

Material didático 

Livros: Editora FTD 

 
Observação:  

 Pedimos que enviem materiais de boa qualidade para não comprometer o bom desempenho das 
atividades realizadas pelas crianças 

 Todo material dever ser marcado com o nome da criança 
 A medida que os materiais forem acabando, solicitaremos a reposição dos mesmos 

 No início do ano Letivo os Senhores receberão os livros de literatura que serão utilizados no 
decorrer do ano.  
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Lista de Material – 2022 
 

 2º ano 
 
 

Qtde Descrição do material 

05 Cadernos grandes (brochurão) 96 folhas 

01 Caderno quadriculado (190 x 248 mm quadriculado) capa dura 1cm 

01 Caderno de desenho 40 folhas – sem folha de seda (para Arte) 

01 Estojo completo 

01 Tesoura (sem ponta)  

01 Tubo de cola – 90 g  

01 Pasta Brasil (plástica) 

02 Folhas papel color set (cores variadas) 

02 Folhas de EVA (uma amarela e uma vermelha) 

01 Pacote com botões (para Arte) 

02 Caixas de massinha (sendo um para Arte) 

01 Caixa de cola colorida com 6 cores 

02 Folhas de papel crepom (cores variadas) 

01 Pacote de colorido criativo Canson A4 210 x 297 mm 

02 Pacotes de Color A4 com 45 folhas – 210 x 297 mm   

01 Gibi 

01 Pacote de pregador de roupa (Madeira) (para Arte) 

01 Material dourado 

01 Pincel nº 8 

 
 

Material didático 

Livros: Editora FTD 

 
Observação:  

 Pedimos que enviem materiais de boa qualidade para não comprometer o bom desempenho das 
atividades realizadas pelas crianças 

 Todo material dever ser marcado com o nome da criança 
 A medida que os materiais forem acabando, solicitaremos a reposição dos mesmos 

 No início do ano Letivo os Senhores receberão os livros de literatura que serão utilizados no 
decorrer do ano.  
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Lista de Material – 2022 
 

 3º ano 

 
 

Qtde Descrição do material 

06 Cadernos grandes (brochurão) 96 folhas 

01 Caderno quadriculado (190 x 248 mm quadriculado) capa dura 1cm 

01 Caderno de desenho 40 folhas – sem folha de seda (para Arte) 

01 Dicionário 

01 Estojo completo 

01 Tesoura (sem ponta)  

02 Tubos de cola – 90 g  

02 Folhas de papel color set (cores variadas) 

01 Marca texto 

03 Folhas de EVA (cinza, pele, rosa) 

01 Rolo de barbante ou lã de qualquer cor 

 02 Revistas (1 para arte) 

01 Caixa de massinha para modelar 

01 Caixa de cola colorida com 6 cores 

01 Pacote de Color A4 com 45 folhas – 210 x 297 mm  

01 Pasta Brasil 

01 Gibi  

01 Material dourado 

01 Pacote perfex (para Arte)  

 

Material didático 

Livros: Editora FTD  
 

Minidicionário: Escolha livre  
 

 
Observação:  

 Pedimos que enviem materiais de boa qualidade para não comprometer o bom desempenho das 
atividades realizadas pelas crianças 

 Todo material dever ser marcado com o nome da criança 
 A medida que os materiais forem acabando, solicitaremos a reposição dos mesmos 

 No início do ano Letivo os Senhores receberão os livros de literatura que serão utilizados no 
decorrer do ano.  
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Lista de Material – 2022 
 

 4º ano 

 
 

Qtde Descrição do material 

06 Cadernos grandes (brochurão) 96 folhas 

01 Caderno quadriculado (1cm) 

01 Caderno de desenho 40 folhas – sem folha de seda (para Arte) 

01 Estojo completo 

01 Tesoura (sem ponta)  

02 Tubos de cola – 90 g  

01 Pasta Brasil (plástica) 

01 Régua – 30 cm 

02 Folhas de color set (cores variadas) 

01 Folha de EVA (estampado ou com textura) 

02 Folhas de EVA (uma verde e uma azul) 

02 Cartolinas brancas 

01 Caixas pequena com fósforo  

01 Caixa de massinha para modelar 12 cores  

01 Pacote de color A4 com 45 folhas – 210 x 297 mm   

01 Caixa de cola colorida 

01 Gibi  

01 Caneta permanente preta 

01 Marcador de texto 

01  Cola bastão (para Arte) 
 

Material didático 

Livros: Editora FTD  

 

Minidicionário: Escolha livre  
 

 
Observação:  

 Pedimos que enviem materiais de boa qualidade para não comprometer o bom desempenho das 
atividades realizadas pelas crianças 

 Todo material dever ser marcado com o nome da criança 
 A medida que os materiais forem acabando, solicitaremos a reposição dos mesmos 

 No início do ano Letivo os Senhores receberão os livros de literatura que serão utilizados no 
decorrer do ano.  
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Lista de Material – 2022 
 

5º ano 

 
 

Qtde Descrição do material 

07 Cadernos grandes (brochurão) 96 folhas 

01 Estojo completo  

01 Caderno quadriculado (1cm) 

01 Caderno de desenho 40 folhas – sem folha de seda (para Arte) 

01 Tesoura (sem ponta)  

01 Tubo de cola – 90 g 

01 Transferidor 180 graus 

01 Tela para pintura 30x40 

01 Régua – 30 cm 

02 Folhas de EVA (uma laranja e uma marrom) 

01 Caixa de massa para modelar com 12 cores  

01 Folhas de color set preto 

01 Lápis 4B 

03 Tubos de tinta acrílica para tela (cores variadas) 

01 Pacotes de papel creative lumi paper  

01  Pincel nº 10 

 

 

Material didático 

Livros: Editora FTD  
 

Minidicionário: Escolha livre  
 

 
Observação:  

 Pedimos que enviem materiais de boa qualidade para não comprometer o bom desempenho das 
atividades realizadas pelas crianças 

 Todo material dever ser marcado com o nome da criança 
 A medida que os materiais forem acabando, solicitaremos a reposição dos mesmos 

 No início do ano Letivo os Senhores receberão os livros de literatura que serão utilizados no 

decorrer do ano.  
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