
ESCOLA ADVENTISTA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Lista de Materiais 2023 - Maternal

Materiais que devem ser entregues na escola
(data: 30 e 31/01/23)

1 caixa de giz de cera “Meu primeiro giz” com 12 cores
4 caixas de massa de modelar a base de amido (sugestão marca 

acrilex)
2 caixas de tinta guache pequena com 12 cores
1 pincel nº 14
1 Cola com glitter qualquer cor
1 caderno de desenho grande 48 folhas
1 caderno brochura capa dura grande 96 folhas 
1 Metro de TNT qualquer cor para atividade de teatro
1 Avental transparente
2 folhas de EVA grande na cor verde escuro para atividade de arte
2 Folhas de EVA na cor lilás para atividade de arte
1 Caixinha de algodão em rolo para atividade de colagem e textura
1 folha de papel cartão brilhoso na cor laranja para atividade de 

música
2 folhas de cartolina dupla face na cor verde escuro para atividade de 

ensino religioso
1 folha de papel crepom na cor rosa para atividade de colagem
1 folha de papel crepom na cor verde para atividade de colagem
1 pacote de papel A4 com 100 folhas
1 fita adesiva (durex largo) para atividade de artesanato
1 Pacote de prendedor de roupa (madeira) para atividade de 

coordenação

Materiais que permanecem na mochila
2 apontadores com depósito
1 caixa de lápis de cor jumbo 24 cores
2 lápis preto (não pode ser lapiseira)
1 tesoura média sem ponta
1 estojo
1 cola branca líquida 90gr 
1 Cola bastão
2 borrachas brancas grandes
1 pasta com elástico fina
1 garrafinha para água

Atenção: 
 Todos os materiais devem estar etiquetados com o nome do aluno.
 É expressamente proibido o uso de livros xerocopiados ou usados.

Uniforme escolar – Uso obrigatório do modelo lançado em 2020
Calça/bermuda modelo 
Short saia (somente até o 5º ano)
Camiseta com manga ou sem manga
Agasalho oficial 
Tênis de qualquer cor (sugestão da escola: sem cadarço)

Horário de aulas: Educação Infantil
Segunda a quinta – 13h às 17h20
Sexta feira – 12h30 às 16h30



ESCOLA ADVENTISTA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Lista de Materiais 2023 - Pré I

Atenção: 
 Todos os 

materiais 
devem estar etiquetados com o nome do aluno.

 É expressamente proibido o uso de livros xerocopiados ou usados.

Uniforme escolar – Uso obrigatório do modelo lançado em 2020
Calça/bermuda modelo 
Short saia (somente até o 5º ano)
Camiseta com manga ou sem manga
Agasalho oficial 
Tênis de qualquer cor (sugestão da escola: sem cadarço)

Horário de aulas: Educação Infantil
Segunda a quinta – 13h às 17h20
Sexta feira – 12h30 às 16h30

Materiais que devem ser entregues na escola
(data: 30 e 31/01/23)

1 caixa de giz de cera “Meu primeiro giz”com 12 cores 
3 caixas de massa de modelar a base de amido (sugestão marca 

acrilex)
2 caixas de tinta guache pequena com 12 cores
1 pincel nº 14
1 Cola com glitter qualquer cor
1 Cola colorida qualquer cor
1 caderno de desenho grande 48 folhas
2 cadernos brochura capa dura grande 96 folhas 
1 Metro de TNT qualquer cor para atividade de teatro
1 Avental transparente
2 folhas de EVA grande na cor marrom para atividade de arte
2 Folhas de EVA na cor azul escuro para atividade de arte
1 Caixinha de algodão em rolo para atividade de colagem e textura
1 folha de papel cartão brilhoso na cor verde escuro para atividade de 

música
2 folhas de cartolina dupla face na cor verde escuro para atividade de 

ensino religioso
1 folha de papel crepom na cor azul para atividade de colagem
1 folha de papel crepom na cor amarela para atividade de colagem
1 pacote de papel A4 com 100 folhas
1 fita adesiva (durex largo) para atividade de artesanato

Materiais que permanecem na mochila
2 apontadores com depósito
1 caixa de lápis de cor 24 cores
2 lápis preto (não pode ser lapiseira)
1 tesoura média sem ponta
1 estojo
1 cola branca líquida 90gr 
1 Cola bastão
2 borrachas brancas grandes
1 pasta com elástico fina
1 garrafinha para água



ESCOLA ADVENTISTA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Lista de Materiais 2023 - Pré II

Materiais que devem ser entregues na escola
(data: 30 e 31/01/23)

1 caixa de giz de cera com 12 cores
3 caixas de massa de modelar a base de amido
1 caixa de tinta guache pequena com 6 cores
1 pincel nº 14
1 Cola com glitter qualquer cor
1 caderno de desenho grande 48 folhas
2 cadernos brochura capa dura grande 96 folhas 
1 Metro de TNT qualquer cor para atividade de teatro
1 Avental transparente
2 folhas de EVA grande na cor laranja para atividade de arte
1 folha de papel cartão brilhoso na cor azul escuro para atividade de 

música
1 folha de cartolina dupla face na cor dourada para atividade de 

ensino religioso
1 Folha de cartolina branca para atividade de arte
1 folha de papel crepom na cor verde para atividade de colagem
1 folha de papel crepom na cor vermelha para atividade de colagem
1 pacote de papel A4 com 100 folhas
1 fita adesiva (durex largo) para atividade de artesanato

Materiais que permanecem na mochila
2 apontadores com depósito
1 caixa de lápis de cor 24 cores
2 lápis preto (não pode ser lapiseira)
1 tesoura média sem ponta
1 estojo
1 cola branca líquida 90gr 
1 Cola bastão
2 borrachas brancas grandes
1 pasta com elástico fina
1 garrafinha para água

Atenção: 
 Todos os materiais devem estar etiquetados com o nome do aluno.
 É expressamente proibido o uso de livros xerocopiados ou usados.

Uniforme escolar – Uso obrigatório do modelo lançado em 2020
Calça/bermuda modelo 
Short saia (somente até o 5º ano)
Camiseta com manga ou sem manga
Agasalho oficial 
Tênis de qualquer cor (sugestão da escola: sem cadarço)

Horário de aulas:  Educação Infantil
Segunda a quinta – 13h às 17h20
Sexta feira – 12h30 às 16h30



ESCOLA ADVENTISTA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Lista de Materiais 2023 - 1º ano

Materiais que devem ser entregues na escola
(data: 30 e 31/01/23)

1 caixa de giz de cera com 12 cores
3 caixas de massa de modelar a base de amido
1 caixa de tinta guache pequena com 6 cores
1 pincel nº 14
1 material dourado para uso individual
1 caderno de desenho grande 48 folhas
1 caderno brochura capa dura grande 96 folhas na cor azul para 

matemática
1 caderno brochura capa dura grande 96 folhas na cor verde para 

português
1 1 caderno brochura capa dura grande 96 folhas na cor vermelha 

para ciências, história e geografia 
2 folhas de EVA grande na cor amarela para atividade de arte
1 folha de papel cartão laminado dourado para atividade de música
1 folha de cartolina dupla face na cor vermelha para atividade de 

ensino religioso
1 folha de papel crepom na cor laranja para atividade de colagem
1 folha de papel crepom na cor verde para atividade de colagem
1 pacote de papel A4 com 100 folhas
1 fita adesiva (durex largo) para atividade de artesanato
1 avental transparente

Materiais que permanecem na mochila
2 apontadores com depósito
1 caixa de lápis de cor 24 cores
1 estojo de canetinha
2 lápis preto (não pode ser lapiseira)
1 tesoura média sem ponta
1 régua flexível de 30 cm
1 estojo
2 colas branca líquida 90gr 
2 borrachas brancas grandes
1 pasta com elástico fina
1 garrafinha para água

Atenção: 
 Todos os materiais devem estar 

etiquetados com o nome do aluno.
 Seguir a orientação das cores dos 

cadernos pois ela auxiliará na 
organização do armário e orientação 
aos alunos.

 É expressamente proibido o uso de 
livros xerocopiados ou usados.

Uniforme escolar – Uso obrigatório do 
modelo lançado em 2020
Calça/bermuda modelo 
Short saia (somente até o 5º ano)
Camiseta com manga ou sem manga
Agasalho oficial 
Tênis de qualquer cor (sugestão da escola: 
sem cadarço)

Horário de aulas: 1º ao 4º ano
Segunda a quinta – 13h às 17h30min
Sexta feira – 12h30 às 16h40min



ESCOLA ADVENTISTA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Lista de Materiais 2023 - 2º ano

Materiais que devem ser entregues na escola
(data: 30 e 31/01/23)

1 caixa de giz de cera com 12 cores
1 caixa de massa de modelar a base de amido
1 caixa de tinta guache pequena com 6 cores
1 pincel nº 14
1 material dourado para uso individual
1 caderno de desenho grande 48 folhas
1 caderno brochura capa dura grande 96 folhas na cor azul para 

matemática
1 caderno brochura capa dura grande 96 folhas na cor verde para 

português
1 1 caderno brochura capa dura grande 96 folhas na cor vermelha 

para ciências, história e geografia 
2 folhas de EVA grande na cor verde claro para atividade de arte
1 folha de papel cartão brilhoso na cor vermelha para atividade de 

música
2 folhas de cartolina dupla face na cor amarela para atividade de 

ensino religioso
1 pacote de papel A4 com 100 folhas
1 fita adesiva (durex largo) para atividade de artesanato

Materiais que permanecem na mochila
2 apontadores com depósito
1 caixa de lápis de cor 24 cores
1 estojo de canetinha
2 lápis preto (não pode ser lapiseira)
2 Marca texto
1 tesoura média sem ponta
1 régua flexível de 30 cm
1 estojo
2 colas branca líquida 90gr 
2 borrachas brancas grandes
1 pasta com elástico fina
1 garrafinha para água

Atenção: 
 Todos os materiais devem estar 

etiquetados com o nome do aluno.
 Seguir a orientação das cores dos 

cadernos pois ela auxiliará na 
organização do armário e orientação 
aos alunos.

 É expressamente proibido o uso de 
livros xerocopiados ou usados.

Uniforme escolar – Uso obrigatório do 
modelo lançado em 2020
Calça/bermuda modelo 
Short saia (somente até o 5º ano)
Camiseta com manga ou sem manga
Agasalho oficial 
Tênis de qualquer cor (sugestão da escola: 
sem cadarço)

Horário de aulas: 1º ao 4º ano
Segunda a quinta – 13h às 17h30min
Sexta feira – 12h30 às 16h40min



ESCOLA ADVENTISTA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Lista de Materiais 2023 - 3º ano

Materiais que devem ser entregues na escola
(data: 30 e 31/01/23)

1 caixa de giz de cera com 12 cores
1 caixa de massa de modelar a base de amido
1 caixa de tinta guache pequena com 6 cores
1 pincel nº 14
1 material dourado para uso individual
1 caderno de desenho grande 48 folhas
1 caderno brochura capa dura grande 96 folhas na cor azul para 

matemática
1 caderno brochura capa dura grande 96 folhas na cor verde para 

português
1 1 caderno brochura capa dura grande 96 folhas na cor vermelha 

para ciências, história e geografia 
2 folhas de EVA grande na cor vermelha para atividade de arte
1 folha de papel cartão brilhoso na cor amarela para atividade de 

música
2 folhas de cartolina dupla face na cor verde claro para atividade de 

ensino religioso
1 Dicionário de língua portuguesa
1 pacote de papel A4 com 100 folhas
1 fita adesiva (durex largo) para atividade de artesanato

Materiais que permanecem na mochila
2 apontadores com depósito
1 caixa de lápis de cor 24 cores
1 estojo de canetinha
2 lápis preto (não pode ser lapiseira)
2 Marca texto
1 tesoura média sem ponta
1 régua flexível de 30 cm
1 estojo
2 colas branca líquida 90gr 
2 borrachas brancas grandes
1 pasta com elástico fina
1 tabuada
1 garrafinha para água

Atenção: 
 Todos os materiais devem estar 

etiquetados com o nome do aluno.
 Seguir a orientação das cores dos 

cadernos pois ela auxiliará na 
organização do armário e orientação 
aos alunos.

 É expressamente proibido o uso de 
livros xerocopiados ou usados.

Uniforme escolar – Uso obrigatório do 
modelo lançado em 2020
Calça/bermuda modelo 
Short saia (somente até o 5º ano)
Camiseta com manga ou sem manga
Agasalho oficial 
Tênis de qualquer cor (sugestão da escola: 
sem cadarço)

Horário de aulas: 1º ao 4º ano
Segunda a quinta – 13h às 17h30min
Sexta feira – 12h30 às 16h40min



ESCOLA ADVENTISTA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Lista de Materiais 2023 - 4º ano

Materiais que devem ser entregues na escola
(data: 30 e 31/01/23)

1 caixa de giz de cera com 12 cores
1 caixa de massa de modelar a base de amido
1 caixa de tinta guache pequena com 6 cores
1 pincel nº 14
1 Ábaco para uso individual
1 caderno de desenho grande 48 folhas
1 caderno brochura capa dura grande 96 folhas na cor azul para 

matemática
1 caderno brochura capa dura grande 96 folhas na cor verde para 

português
1 1 caderno brochura capa dura grande 96 folhas na cor vermelha 

para ciências, história e geografia 
2 folhas de EVA grande na cor rosa para atividade de arte
1 folha de papel cartão brilhoso na cor azul claro para atividade de 

música
2 folhas de cartolina dupla face na cor preta para atividade de 

ensino religioso
1 Dicionário de língua portuguesa
1 pacote de papel A4 com 100 folhas
1 fita adesiva (durex largo) para atividade de artesanato

Materiais que permanecem na mochila
2 apontadores com depósito
1 caixa de lápis de cor 24 cores
1 estojo de canetinha
2 lápis preto (não pode ser lapiseira)
2 Marca texto
1 tesoura média sem ponta
1 régua flexível de 30 cm
1 estojo
2 colas branca líquida 90gr 
2 borrachas brancas grandes
1 pasta com elástico fina
1 tabuada
1 garrafinha para água

Atenção: 
 Todos os materiais devem estar 

etiquetados com o nome do aluno.
 Seguir a orientação das cores dos 

cadernos pois ela auxiliará na 
organização do armário e orientação 
aos alunos.

 É expressamente proibido o uso de 
livros xerocopiados ou usados.

Uniforme escolar – Uso obrigatório do 
modelo lançado em 2020
Calça/bermuda modelo 
Short saia (somente até o 5º ano)
Camiseta com manga ou sem manga
Agasalho oficial 
Tênis de qualquer cor (sugestão da escola: 
sem cadarço)

Horário de aulas: 1º ao 4º ano
Segunda a quinta – 13h às 17h30min
Sexta feira – 12h30 às 16h40min



ESCOLA ADVENTISTA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Lista de Materiais 2023 - 5º ano

Materiais que devem ser entregues na escola 
2 folhas de EVA grande na cor azul claro para atividade de arte
1 folha de papel cartão brilhoso na cor preta para atividade de música
2 folhas de cartolina dupla face na cor rosa para atividade de ensino 

religioso
1 pacote de papel A4 com 100 folhas
1 fita adesiva (durex largo) para atividade de artesanato

Materiais que permanecem na mochila
2 apontadores com depósito
1 caixa de lápis de cor 24 cores
1 estojo de canetinha
2 lápis preto (não pode ser lapiseira)
2 Marca texto
1 tesoura média sem ponta
1 régua flexível de 30 cm
1 estojo
2 colas branca líquida 90gr 
2 borrachas brancas grandes
1 pasta com elástico fina
1 tabuada
1 garrafinha para água
1 caixa de giz de cera com 12 cores
1 Ábaco para uso individual
1 caderno de desenho grande 48 folhas
1 caderno brochura capa dura grande 96 folhas na cor azul para 

matemática
1 caderno brochura capa dura grande 96 folhas na cor verde para 

português
1 1 caderno brochura capa dura grande 96 folhas na cor vermelha 

para ciências, história e geografia 
1 Dicionário de língua portuguesa

Atenção: 
 Todos os materiais devem estar etiquetados com o nome do aluno.
 Seguir a orientação das cores dos cadernos pois ela auxiliará na organização do 

armário e orientação aos alunos.
 É expressamente proibido o uso de livros xerocopiados ou usados.

Uniforme escolar – Uso obrigatório do modelo lançado em 2020
Calça/bermuda modelo 
Short saia (somente até o 5º ano)
Camiseta com manga ou sem manga
Agasalho oficial 
Tênis de qualquer cor (sugestão da escola: sem cadarço)

Horário de aulas: 5º ano
Segunda a sexta: 7h às 11h30



ESCOLA ADVENTISTA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Lista de Materiais 2023 - 6º ano

Materiais que permanecem na mochila
1 apontador com depósito
1 borracha branca grande
1 caixa de lápis de cor 12 cores
1 estojo de canetinha
2 lápis preto ou lapiseira
3 canetas (azul, vermelha e preta)
1 tesoura média sem ponta
1 régua flexível de 30 cm
2 marcas texto qualquer cor
1 caixa de giz de cera com 12 cores
1 estojo
1 cola branca líquida 90gr (para uso pessoal)
1 pasta com elástico fina
1 caderno de desenho grande 48 folhas
2 cadernos brochura capa dura grande 96 folhas para português

e matemática
1 cadernos 4 matérias para ciências, geografia, história, redação
1 dicionário de língua portuguesa
1 pasta com elástico fina
1 garrafinha para água

Materiais que devem ser entregues na escola 
1 folha de papel cartão brilhoso na cor dourado para atividade 

de arte
2 folhas de cartolina dupla face na cor vermelha para atividade 

de ensino religioso
2 folhas de EVA grande na cor amarela para atividade de arte
1 fita adesiva (durex largo) para atividade de artesanato
1 pacote de papel A4 com 100 folhas

Atenção: 
 Todos os materiais acima devem estar etiquetados com o nome do aluno.
 É expressamente proibido o uso de livros xerocopiados ou usados.

Uniforme escolar – Uso obrigatório do modelo lançado em 2020
Calça/bermuda
Camiseta com manga ou sem manga
Agasalho oficial
Tênis (qualquer cor)

Horário de aulas: 6º ao 9º ano
Segunda a sexta: 7h às 12h20



ESCOLA ADVENTISTA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Lista de Materiais 2023 - 7º ano

Materiais que permanecem na mochila
1 apontador com depósito
1 borracha branca grande
1 caixa de lápis de cor 12 cores
1 estojo de canetinha
2 lápis preto ou lapiseira
3 canetas (azul, vermelha e preta)
1 tesoura média sem ponta
1 régua flexível de 30 cm
2 marcas texto qualquer cor
1 caixa de giz de cera com 12 cores
1 estojo
1 cola branca líquida 90gr (para uso pessoal)
1 pasta com elástico fina
1 caderno de desenho grande 48 folhas
2 cadernos brochura capa dura grande 96 folhas para português 

e matemática
1 cadernos 4 matérias para ciências, geografia, história, redação
1 dicionário de língua portuguesa
1 pasta com elástico fina
1 garrafinha para água

Materiais que devem ser entregues na escola
1 folha de papel cartão brilhoso na cor rosa para atividade de 

arte
2 folhas de cartolina dupla face na cor azul claro para atividade 

de ensino religioso
2 folhas de EVA grande na cor preta para atividade de arte
1 fita adesiva (durex largo) para atividade de artesanato
1 pacote de papel A4 com 100 folhas

Atenção: 
 Todos os materiais acima devem estar etiquetados com o nome do aluno.
 É expressamente proibido o uso de livros xerocopiados ou usados.

Uniforme escolar – Uso obrigatório do modelo lançado em 2020
Calça/bermuda
Camiseta com manga ou sem manga
Agasalho oficial
Tênis (qualquer cor)

Horário de aulas: 6º ao 9º ano
Segunda a sexta: 7h às 12h20



ESCOLA ADVENTISTA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Lista de Materiais 2023 - 8º ano

Materiais que permanecem na mochila
1 apontador com depósito
1 borracha branca grande
1 caixa de lápis de cor 12 cores
1 estojo de canetinha
2 lápis preto ou lapiseira
3 canetas (azul, vermelha e preta)
1 tesoura média sem ponta
1 régua flexível de 30 cm
2 marcas texto qualquer cor
1 caixa de giz de cera com 12 cores
1 estojo
1 cola branca líquida 90gr (para uso pessoal)
1 pasta com elástico fina
1 caderno de desenho grande 48 folhas
2 cadernos brochura capa dura grande 96 folhas para português

e matemática
1 cadernos 4 matérias para ciências, geografia, história, redação
1 dicionário de língua portuguesa
1 pasta com elástico fina
1 garrafinha para água

Materiais que devem ser entregues na escola
1 folha de papel cartão brilhoso na cor vermelha para atividade 

de arte
1 folha de EVA na cor pele para atividade de ensino religioso
2 folhas de EVA grande na cor branca para atividade de arte
1 fita adesiva (durex largo) para atividade de artesanato
1 pacote de papel A4 com 100 folhas

Atenção: 
 Todos os materiais acima devem estar etiquetados com o nome do aluno.
 É expressamente proibido o uso de livros xerocopiados ou usados.

Uniforme escolar – Uso obrigatório do modelo lançado em 2020
Calça/bermuda
Camiseta com manga ou sem manga
Agasalho oficial
Tênis (qualquer cor)

Horário de aulas: 6º ao 9º ano
Segunda a sexta: 7h às 12h20



ESCOLA ADVENTISTA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Lista de Materiais 2023 - 9º ano

Materiais que permanecem na mochila
1 apontador com depósito
1 borracha branca grande
1 caixa de lápis de cor 12 cores
1 estojo de canetinha
2 lápis preto ou lapiseira
3 canetas (azul, vermelha e preta)
1 tesoura média sem ponta
1 régua flexível de 30 cm
2 marcas texto qualquer cor
1 caixa de giz de cera com 12 cores
1 estojo
1 cola branca líquida 90gr (para uso pessoal)
1 pasta com elástico fina
1 caderno de desenho grande 48 folhas
2 cadernos brochura capa dura grande 96 folhas para português e

matemática
1 cadernos 4 matérias para ciências, geografia, história, redação
1 dicionário de língua portuguesa
1 pasta com elástico fina
1 garrafinha para água

Materiais que devem ser entregues na escola
2 folhas de cartolina dupla face na cor marrom para atividade de 

arte
2 folhas de cartolina dupla face na cor laranja para atividade de 

ensino religioso
2 folhas de cartolina dupla face na cor azul escuro para atividade 

de arte
1 fita adesiva (durex largo) para atividade de artesanato
1 pacote de papel A4 com 100 folhas

Atenção: 
 Todos os materiais acima devem estar etiquetados com o nome do aluno.
 É expressamente proibido o uso de livros xerocopiados ou usados.

Uniforme escolar – Uso obrigatório do modelo lançado em 2020
Calça/bermuda
Camiseta com manga ou sem manga
Agasalho oficial
Tênis (qualquer cor)

Horário de aulas: 6º ao 9º ano
Segunda a sexta: 7h às 12h20


