
                                  LISTA DE MATERIAIS - 2019 
PRÉ 4 

Quantidade Descrição 
1 Tesoura sem ponta (boa qualidade – cuidar mão dominante da criança) 
1 Pasta polionda fina 
1 Pincel chato (nº 20) – cabo longo 
1 Pote de 250ml de tinta guache cores primárias 
1 Avental pequeno para pintura ou uma camiseta tamanho adulto (usada) 
1 Caixa de fósforo pequena 
2 Apontador com depósito para lápis comum e jumbo 
3 Lápis de escrever nº 2  
2 Borracha branca – macia 
2 Tubo de cola lavável branca – 90g com tampa de rosca (boa qualidade) 
2 Tubos de cola em bastão – GRANDE 
2 Tubos de cola gliter – cor variada 
1  Caixa de cola colorida 
2 Caixa de lápis de cor “jumbo” – 12 cores 
1 Caixa de giz de cera – “jumbo” – 12 cores 
4 Potes de massinha SOFT- cores variadas 
2 Caixa de lenço de papel umedecido 
1 Espelho de bolso para exercícios de consciência fonológica 
3 Folhas de lixas (1 fina, 1 média e 1 grossa) 
1  Fantasia infantil de profissões, animais (exceto de personagens fantásticos como bruxas, mágicos, heróis, 

fadas,duendes) 
20  Botões – Cores e tamanhos diferentes 
1 Folhas de EVA tamanho cartolina: estampada  
3 Folhas de EVA tamanho cartolina (lisa) – Cores:  Vermelha, azul e verde 
2 Folhas de EVA tamanho cartolina (com gliter) – Cores: vermelha e azul  
1 Folhas de EVA tamanho cartolina (felpuda) – Cores: Verde 
1 Pacote de miniatura em EVA 
5 Folhas de papel crepom – cores variadas 

           1 Pacote de balões nº 9 
1 Brinquedo (boneca, carrinho, panelinhas, talheres, xícaras) 
1 Alfabetos móvel em EVA – pequenos 
1 Pacote de CANSON COLOR A4 -  Cores variadas 
1 Pacote de papel color set – tamanho oficio 

100 Folhas de papel desenho 180g – branca 
1 Kit de higiene (1 toalha com o nome, 1 escova de dentes, 1 creme dental e uma necessaire) 
1 Pacote de mini prendedores coloridos 
1 Jogo pedagógico – de madeira para a faixa etária 
1 Pacote de palito de picolé colorido 

20cm Retalhos de tecidos: floral, xadrez e bichinhos 
1 Revistas para recorte  
1 Ábaco  
1 Pacote de algodão 
1 Novelo de lã (cor suave) 
1 Bocal com mangueira para escaleta 

 
IMPORTANTE: 
 
1) Dia 11/02/2019 - Reunião geral no auditório do Colégio, os alunos retornam para casa com os pais 

Alunos da manhã: 10h 
Alunos da tarde: 15h 

2) De 12 a 15/02/2019 - Horário agendado para entrevista com a professora (Trazer os materiais no horário 
agendado) 

3) De 18 a 22/02/2019- Semana de Adaptação (das 13h15 até 15h15) 
4) Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno. É importante que sejam de boa qualidade 

para maior durabilidade. 
5) Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano à medida que forem necessários. 
 
 



 
LISTA DE MATERIAIS - 2019 

PRÉ 5 
 

Quantidade Descrição 
1 Tesoura sem ponta (boa qualidade – cuidar mão dominante da criança) 
1 Pasta polionda fina 
5 Envelopes coloridos – tamanho 10 x15 mm 
1 Pincel chato (nº 20) – cabo longo 
1 Pote de 250ml de tinta guache cores primárias 
1 Avental pequeno para pintura ou uma camiseta tamanho adulto (usada) 
1 Caixa de fósforo pequena 
2 Apontador com depósito para lápis comum e jumbo 
3 Lápis de escrever nº 2  
2 Borracha branca – macia 
2 Tubo de cola lavável  branca – 90g com tampa de rosca (boa qualidade) 
2 Tubos de cola em bastão – GRANDE 
2 Tubos de cola gliter – cor variada 
1  Caixa de cola colorida 
2 Caixa de lápis de cor “jumbo” – 12 cores 
1 Caixa de giz de cera – “jumbo” – 12 cores 
2 Potes de massinha SOFT- cores variadas 
1 Caixa de lenço de papel 
3 Folhas de lixas (1 fina, 1 média e 1 grossa) 
1  Fantasia infantil (exceto de personagens fantásticos como bruxas, mágicos, heróis, fadas,duendes) 
20  Botões – Cores e tamanhos diferentes 
3 Folhas de EVA tamanho cartolina (lisa) – Cores:  Marron, rosa e laranja 
2 Folhas de EVA tamanho cartolina (com gliter) – Cores: amarela e rosa 
1 Folhas de EVA tamanho cartolina (felpuda) – Cor:amarela 

           1 Pacote de balões nº 9 
1 Brinquedo (boneca, carrinho, panelinhas, talheres, xícaras) 
1 Alfabetos móvel em EVA – pequenos 
1 Pacote de CANSON COLOR A4 
1 Pacote de papel color set – tamanho oficio 
50 Folhas de papel desenho 180g – branca 
1 Kit de higiene (1 toalha com o nome, 1 escova de dentes, 1 creme dental e uma necessaire) 
1 Pacote de mini prendedores coloridos 
1 Jogo pedagógico – de madeira para a faixa etária 
1 Pacote de palito de picolé colorido 

20cm Retalhos de tecidos: floral, xadrez e bichinhos 
1 Revistas para recorte  
1 Ábaco  
1 Bocal com mangueira para escaleta 

 
      IMPORTANTE: 
  

1) Dia 11/02/2019 - Reunião geral no auditório do Colégio  
 Alunos da Manhã: 10h 
 Alunos da Tarde:   15h 

2) De 12 a 15/02/2019 - Horário agendado para entrevista com a professora (trazer os materiais no horário 
agendado) 

3) De 18 a 22/02/2019 - Semana de Adaptação (Das 13h15 até 15h15) 
4) Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do aluno. É importante que sejam de boa 

qualidade para maior durabilidade. 
5) Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano à medida que forem necessários. 
 
 
 
 
 



 

 
LISTA DE MATERIAIS - 2019 

 
1º ANO  

 
Quantidade Descrição 

2 Cadernos grande de capa dura 96 folhas – Sem espiral 
1 Lixa 

10 Saquinhos de plástico folha A4 com 3 furos para uso no arquivo biográfico (grosso) 
1 Pasta plástica com elástico (fina) 
2 Caixa de lápis de cor – 12 cores  
1 Caixa de giz de cera 
1 Pacote de prendedor de roupas tamanho normal 
4 Lápis nº 2 apontados  
1 Pasta catálogo 
1 Pacote de lenço umedecido 
1 Estojo de canetinhas hidrocor 
1 Caneta de retro projetor 
4 Borrachas macias 
2 Apontador com depósito 
1 Estojo  
1 Tubos de cola branca – grande (de boa qualidade) 
4 Colas bastão – grande 
1 Tubo de cola gliter cor variada 
1 Caixa de Tinta Guache – 6 cores 
1 Pincel – tamanho médio – Nº 16  
1 Tesoura sem ponta (boa qualidade – observar a mão dominante do aluno) 
2 Caixas de massa de modelar – 12 cores (macia) 
1 Pacote de palitos de picolé colorido 
3 Folhas de EVA tamanho cartolina (lisa) – Cores:  Branca, bege clara e preta 
1 Folhas de EVA tamanho cartolina (com gliter) – Cores: Branca  
1 Folhas de EVA tamanho cartolina (felpuda) – Cores: Branca 
1 Alfabeto móvel em varal – (a venda na loja) 
1 Ábaco  
1 Pacote de Papel Canson colorido 

50 Folhas de papel desenho 120g 
1 Folhas de papel crepom – cores diversas 
1 Espelho pequeno – de bolso – para exercício da consciência fonológica 
1 Avental plástico  
1 Pacote de balões nº6 
1 Jogo pedagógico que envolva alfabetização matemática ou língua portuguesa 
1 Régua 30 cm 
1 Material Dourado individual de madeira  
1 Bocal com mangueira para escaleta 

 
 
 
 
Atenção! 
1) Dia 11/02/2019 - Reunião geral no auditório do Colégio com os pais e entrega de materiais para a professora, os 

alunos retornam para casa com os pais. 
 Alunos da manhã: 7h30h 
 Alunos da tarde: 13h30h 

2) De 12 a 15/02/2019- Aula até as 15h. Após esse horário, a professora atenderá individualmente com horário 
previamente agendado por ela.  

3) Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno. É importante que sejam de boa qualidade 
para maior durabilidade. 

4) Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano à medida que forem necessários. 
 
 
 

Obs.: Materiais que ficam na mochila com nome: caderno, estojo com lápis de escrever, borracha, apontador, 
lápis de cor e uma cola bastão. 



 

 
 

LISTA DE MATERIAIS 2019 
2º Ano 

Quantidade Descrição 
01 Apontador com depósito 
02 Blocos de papel colorido – color set tamanho oficio 
02 Borrachas macias 
01 Caderno de caligrafia 
04 Cadernos grandes de capa dura (2 de 96 folhas e 2 de 48 folhas -  brochura) 
01 Caderno pequeno de capa dura para Inglês - 96 folhas (este caderno deverá ser 

usado até o 5º ano) 
01 Caderno pequeno pautado para música 
01 Caixa de lápis de cor – 12 cores 
02 Caixa de massa de modelar – 12 cores 
01 Caixa de tinta têmpera – 6 cores 
01 Caixa de cola colorida 
01 Conjunto de canetinhas hidrocor - ponta grossa – 12 cores 
01 Estojo grande para guardar os materiais de uso diário – lápis, borracha, 

apontador... 
2m Papel contact 
20 Folhas brancas – tamanho A3 
02 Folhas de EVA – tamanho cartolina (01 de cada) – Glitter – Vermelho e Branca 
02 Folhas de EVA – tamanho cartolina felpudo – branco 
02 Folhas de EVA – tamanho cartolina – Liso – cores: amarela e Vermelho (01 de 

cada) 
100 Folhas de papel desenho branco (grossas) 
04 Lápis apontados - nº2 
01 Pacote de palito de picolé 
01 Pacote de balões coloridos nº 9 
01 Pasta com elástico – plástica (fina) 
02 Pinceis – tamanho médio - nº 14 e nº 4 
01 Régua de 30 cm 
01 Tesoura sem ponta (boa qualidade) 
03 Tubos de cola bastão – grande 
01 Tubo de cola liquida – 90 gramas (boa qualidade) 
01 Camiseta usada (para pintura) 
01 Bocal com mangueira (para escaleta) 
01 Protetor auricular 
01 Material Dourado individual de madeira 
01 Jogo Pedagógico que trabalhe Português ou Matemática - próprio para a faixa 

etária e nível dos alunos 
 

IMPORTANTE 
 

12/02 – Reunião geral no auditório, logo após com os professores em sala de aula e  
entrega de materiais. Os alunos retornam para casa com os pais. 
 Alunos da manhã: 7h30 
 Alunos da tarde: 13h30 

Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno. É importante que 
sejam de boa qualidade para maior durabilidade 
13/02 – Aula normal 
 Alunos da manhã: 7h15 às 11h30 
 Alunos da Tarde: 13h15 às 17h30 

 
 
 



 

 
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2019 
3º Ano 

Quantidade Descrição 
01 Apontador com depósito 
02 Blocos de papel colorido – color set tamanho oficio 
02 Borrachas macias 
01 Caderno de caligrafia 
04 Cadernos grandes de capa dura  
01 Caderno pequeno de capa dura para Inglês – pode ser usado o mesmo do ano 

passado. 
01 Caderno pequeno pautado para música 
01 Caixa de lápis de cor – 12 cores 
02 Caixa de massa de modelar – 12 cores 
01 Caixa de tinta têmpera – 6 cores 
01 Caixa de cola colorida 
02 Cartelas de adesivo –Motivo natureza 
01 Conjunto de canetinhas hidrocor - ponta grossa – 12 cores 
01 Estojo grande para guardar os materiais de uso diário – lápis, borracha, 

apontador... 
2m Papel contact 
02 Folhas de EVA – tamanho cartolina (01 de cada) – Glitter – rosa e prata 
02 Folhas de EVA – tamanho cartolina f –cor de pele - uma felpuda e uma lisa 
02 Folhas de EVA – tamanho cartolina – Liso – cores preto e lilás (01 de cada) 
100 Folhas de papel desenho branco (grossas) 
04 Lápis apontados - nº2 
02 Marca texto 
02 Pc. de miniaturas de EVA 
01 Pacote de palito de picolé 
01 Pasta com elástico – plástica (fina) 
02 Pinceis – tamanho médio - nº 14 e nº 4 
01 Régua de 30 cm 
01 Tesoura sem ponta (boa qualidade) 
02 Tubos de cola bastão – grande 
02 Tubo de cola liquida – 90 gramas (boa qualidade) 
01 Bocal com mangueira (para escaleta) 
01 Protetor auricular 
01 Material Dourado individual de madeira 
01 Dicionário de Português /Inglês 
01 Bíblia 

 

IMPORTANTE 
 
 

12/02 – Reunião geral no auditório, logo após com os professores em sala de aula e  
entrega de materiais. Os alunos retornam para casa com os pais. 
 Alunos da manhã: 7h30 
 Alunos da tarde: 13h30 

Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno. É importante que 
sejam de boa qualidade para maior durabilidade. 
 
13/02 – Aula normal 
 Alunos da manhã: 7h15 às 11h30 
 Alunos da Tarde: 13h15 às 17h30 



 

 
 

LISTA DE MATERIAIS 2019 
4º Ano 

  
Descrição Quantidade 
Apontador com depósito 1 
Borrachas macias                                                                                                           2 
Bocal com mangueira ( para escaleta ) 1 
Caderno de música  pequeno ( com pauta ) 1 
Caderno grande de capa dura (96 folhas – capa dura) Sem espiral 3 
Cadernos pequenos– (48 folhas) capa dura, Brochura 2 
Caderno pequeno para Inglês - Usar o mesmo do ano passado 1 
Caixa de lápis de cor – 12 core 1 
Conjunto de canetinhas hidrocor – 12 cores 1 
Colas bastão – grandes 2 
Colas liquidas – grandes 2 
Dicionário Português / inglês 1 
Estojo grande para guardar os materiais de uso diário – lápis, borracha, 
apontador... 

1 

Folhas grandes de EVA – tamanho cartolina-  gliter nas cores: lilás, azul e 
dourado (uma de cada) 

3 

Folhas grandes de EVA – tamanho cartolina- lisa – nas cores: vermelho, 
verde claro e azul claro 

3 

Folhas de papel desenho 120g 2 
Lápis apontados – nº2 5 
Marca texto 1 
Pasta plástica com elástico (fina) 1 
Pasta preta catálago – 50 folhas 1 
Pacote de papel CANSON COLOR 2 
Régua de 30 cm 1 
Tesoura sem ponta (boa qualidade – observar a mão dominante). 1 

 
 

IMPORTANTE: 
 
12/02 – Reunião geral no auditório, logo após com os professores em sala de aula e  
entrega de materiais. Os alunos retornam para casa com os pais. 
 Alunos da manhã: 10h 
 Alunos da tarde: 15h30 

Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno. É importante que 
sejam de boa qualidade para maior durabilidade. 
 
 
13/02 – Aula normal 
 Alunos da manhã: 7h15 às 11h30 
 Alunos da Tarde: 13h15 às 17h30 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2019 
5º ano 

 
Descrição Quantidade 

Apontador com depósito 1 
Borrachas macias 2 
Bocal com mangueira ( para escaleta ) 1 
Cadernos grandes – 96 folhas capa dura 3 
 Caderno grande – 48 folhas capa dura 1 
Caderno pequeno para Inglês – de preferência o mesmo do ano anterior 1 
Caderno  pequeno – 48 folhas 1 
Caderno de música pequeno ( com Pauta ) 1 
Caixa de lápis de cor – 12 cores 1 
Canetas esferográficas – azul, vermelha e preta  (uma de cada) 3 
Colas bastão – grandes 2 
Colas líquidas brancas – grandes 2 
Conjunto de canetinhas hidrocor – 12 cores 1 
Corretivo para canetas 1 
Dicionário de Português / Inglês  
Estojo grande para guardar os materiais de uso diário – lápis, borracha, apontador... 1 
Folhas grandes de EVA – tamanho cartolina nas cores: marrom, branca,   azul 
escuro, verde escuro, laranja e rosa ( uma de cada) 

6 

Pc Folhas de papel desenho 120g 2 
Lápis apontados – nº2 2 
Marca texto 3 
Pacote de CANSON COLOR                                                                                        2 
Pasta com elástico – plástica (fina) 1 
Régua de 30 cm 1 
Tesoura sem ponta (boa qualidade – observar a mão dominante). 1 
Transferidor 360º 1 

 
 

IMPORTANTE: 
 
12/02 – Reunião geral no auditório, logo após com os professores em sala de aula e  
entrega de materiais. Os alunos retornam para casa com os pais. 
 Alunos da manhã: 10h 
 Alunos da tarde: 15h30 

 
Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno. É importante que 
sejam de boa qualidade para maior durabilidade. 

 
 
13/02 – Aula normal 
 Alunos da manhã: 7h15 às 11h40 
 Alunos da Tarde: 13h15 às 17h30 
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