
LISTA DE MATERIAIS I CICLO – I ANO – 2020 

TURMA 111 

 01 Caderno de desenho;  
 01 Caderno de brochura pequeno com linhas, margens e capa dura;  

 01 Caixa grande de lápis de cor;  
 01 Caixa de giz de cera (grosso);  
 02 Lápis de escrever;  
 01 Borracha;  
 01 Apontador;  
 02 Tubos de cola grande;  

 01 Pincel grande;  

 01 Tesoura sem ponta;  
 01 Pasta plásticas tamanho A4;  

 01 Caixa de massa de modelar;  
 01 Caixa de tinta têmpera/guache;  
 01 Caixa de cola colorida;  
 01 Conjunto de cola gliter;  

 01 Fone de ouvido (para uso individual dos alunos/projetos de pesquisa)  
 01 Pen drive (para uso individual dos alunos/projetos de pesquisa)  
 01 Folha de E.V.A  

 01 Folha de E.V.A  de gliter ou estampa;  
 Revista para corte 

 

 

 

OBS: No decorrer do ano os materiais serão solicitados novamente à 

medida que forem sendo usados. 

 

Os materiais escolares devem estar identificados com o nome do aluno e 

seu ano ciclo. 

É imprescindível que a criança tenha todo o material escolar, para que 

possa realizar as atividades. Ao longo do ano a escola poderá solicitar 

outros materiais necessários para o processo pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE MATERIAIS I CICLO – II ANO – 2020 

TURMA:121 e 122 

 01 Caderno de desenho;  

 01 Caderno de brochura pequeno com linhas, margens e capa dura;  

 01 Caixa grande de lápis de cor;  

 01 Caixa de giz de cera (grosso);  

 02 Lápis de escrever;  

 01 Borracha;  

 01 Apontador;  

 01 Régua 30cm;  

 02 Tubos de cola grande;  

 01 Pincel grande;  

 01 Pincel pequeno;  

 01 Tesoura sem ponta;  

 01 Pasta plásticas tamanho A4;  

 01 Caixa de massa de modelar;  

 01 Caixa de tinta guache/tempera;  

 01 Caixa de cola colorida;  

 01 Conjunto de cola gliter;  

 Revistas para recorte;  

 01 Folha de E.V.A  

 01 Folha de E.V.A  de gliter ou estampa;  

 02 Folhas de papel crepom;  

 01 Fone de ouvido (para uso individual do aluno/projetos de pesquisa)  

 01 Pen drive (para uso individual do aluno/projetos de pesquisa)  

OBS: No decorrer do ano os materiais serão solicitados novamente à       

medida que forem sendo usados. 

Os materiais escolares devem estar identificados com o nome do aluno e 

seu ano ciclo. 

É imprescindível que a criança tenha todo o material escolar, para que 

possa realizar as atividades. Ao longo do ano a escola poderá solicitar 

outros materiais necessários para o processo pedagógico. 



LISTA DE MATERIAIS I CICLO – III ANO – 2020 

TURMA:131 

 01 Caderno de desenho;  

 03 Cadernos de brochuras pequenos;  

 01 Caderno quadriculado;  

 01 Caixa de grande de lápis de cor;  

 01 Caixa de giz de cera (grosso);  

 01 Caixa de caneta hidrocor;  

 02 Lápis de escrever;  

 01 Borracha;  

 01 Apontador;  

 01 Régua 30cm;  

 02 Tubos de cola grande;  

 01 Pincel grande 

 01 Pincel pequeno 

 01 Tesoura sem ponta;  

 01 Pasta plásticas tamanho A4;  

 01 Caixa de massa de modelar;  

 01 Caixa de tinta guache/têmpera;  

 01 Caixa de cola colorida;  

 01 Conjunto de cola gliter;  

 Revista para recorte;  

 02 Folhas de E.V.A grande;  

 01 Fone de ouvido (para uso individual do aluno/projetos de pesquisa )  

 01 Pen drive (para uso individual do aluno/projetos de pesquisa) 

 

 

OBS: No decorrer do ano os materiais serão solicitados novamente à       

medida que forem sendo usados. 

Os materiais escolares devem estar identificados com o nome do aluno e 

seu ano ciclo. 

É imprescindível que a criança tenha todo o material escolar, para que 

possa realizar as atividades. Ao longo do ano a escola poderá solicitar 

outros materiais necessários para o processo pedagógico. 

 

 



LISTA DE MATERIAIS Ii CICLO - I ANO – 2020 

TURMA:211 
 01 caderno de desenho grande;  
 04 Cadernos de espiral pequeno;  
 01 Cadernos quadriculado grande;  
 01 Caixa de lápis de cor;  
 01 Caixa de caneta hidrocor;  
 02 Lápis de escrever;  
 01 Lápis de desenho 4B;  
 01 Apontador;  
 01 Borracha;  
 01 Régua 30cm;  
 02 Tubos de cola grande;  
 01 Tubo de cola bastão grande;  
 01 Pincel  
 01 Tesoura sem ponta;  

 01 Pasta plásticas tamanho A4;  

 01 Caixa de massa de modelar;  
 01 Caixa de tinta guache/têmpera;  
 01 Caixa de cola colorida;  

 01 Conjunto de cola gliter;  
 02 Folhas de E.V.A grade;  
 01 Dicionário de Língua Portuguesa – Pequeno – Nova ortografia;  

 01 Dicionário de Língua Inglesa – Pequeno;  
 01 Fone de ouvido (para uso individual do aluno/projetos de pesquisa)  

 01 Pen drive (para uso individual do aluno/projetos de pesquisa)  
 
 

OBS: No decorrer do ano os materiais serão solicitados novamente à 

medida que forem sendo usados. 

Os materiais escolares devem estar identificados com o nome do aluno e 

seu ano ciclo. 

É imprescindível que a criança tenha todo o material escolar, para que 

possa realizar as atividades. Ao longo do ano a escola poderá solicitar 

outros materiais necessários para o processo pedagógico. 

 

 

 

 

 



LISTA DE MATERIAIS Ii CICLO - II ANO – 2020 

TURMA:221  

 01 Caderno de desenho grande;  
 02 Caderno de brochura grande;  

 02 Cadernos de brochuras pequenos;  
 01 Caderno quadriculado grande;  
 01 Caixa de lápis de cor;  
 01 Caixa de caneta hidrocor;  
 02 Lápis de escrever;  
 01 Apontador;  

 01 Borracha;  

 01 Régua 30cm;  
 02 Tubos de cola grande;  

 01 Pincel;  
 01 Tesoura sem ponta;  
 01 Pasta plásticas tamanho A4;  
 01 Caixa de massa de modelar;  

 01 Caixa de tinta guache/têmpera;  
 01 Caixa de cola colorida;  
 02 Folhas E.V.A grande;  

 01 Dicionário de Língua Portuguesa – Pequeno – Nova ortografia;  
 01 Dicionário de Língua Inglesa – Pequeno;  
 01 Fone de ouvido (para uso individual dos alunos/projetos de pesquisa)  

 01 Pen drive (para uso individual dos alunos/projetos de pesquisa)  

 
 
OBS: No decorrer do ano os materiais serão solicitados novamente à       

medida que forem sendo usados. 

Os materiais escolares devem estar identificados com o nome do aluno e 

seu ano ciclo. 

É imprescindível que a criança tenha todo o material escolar, para que 

possa realizar as atividades. Ao longo do ano a escola poderá solicitar 

outros materiais necessários para o processo pedagógico. 

 

 

 

 

 



LISTA DE MATERIAIS Ii CICLO - III ANO e II ciclo– 2020 

TURMA: 231,232,311,312,321 e 331 

 
 09 Cadernos de brochuras grandes (96 folhas);  
 01 Caderno de desenho grande;  
 01 Caixa de lápis de cor grande;  
 01 Caixa de caneta hidrocor;  
 02 Canetas azuis;  

 02 Lápis de escrever;  
 01 Lápis 4B;  
 01 Borracha;  

 01 Apontador;  
 01 Régua 30 cm;  
 01 Compasso;  
 01 Transferidor de 180° (meia volta);  
 01 Tubo de cola grande;  
 01 Pincel;  
 01 Tesoura sem ponta;  

 01 Caixa de tinta têmpera;  
 01 Pasta plástica A4;  
 02 Folhas de E.V.A;  

 Revista para recorte;  
 01 Dicionário de Língua Portuguesa – Pequeno – Nova ortografia;  
 01 Dicionário de Língua Inglesa – Pequeno;  

 01 Fone de ouvido (para uso individual do aluno/projetos de pesquisa); 

 01 Pen drive (para uso individual dos alunos/projetos de pesquisa). 
 
 

OBS: No decorrer do ano os materiais serão solicitados novamente à       

medida que forem sendo usados. 

Os materiais escolares devem estar identificados com o nome do aluno e 

seu ano ciclo. 

É imprescindível que a criança tenha todo o material escolar, para que 

possa realizar as atividades. Ao longo do ano a escola poderá solicitar 

outros materiais necessários para o processo pedagógico. 

 

 

 

 

 


