Lista de Materiais Escolares
Infantil 2 2022
Os materiais devem vir etiquetados com o nome da criança. Assim como cada
peça do uniforme, mochila e lancheira.
Quantidade
01
01
01
01
01
03
02
02
01
01
01
01
01
02
01
01
02
01
05
01
02
200
02
02
01
01
01
12
01
02
01
01

Descrição

Pasta plástica transparente com elástico
(polionda335x250x20mm)
Rolo
de durex largo
Rolo de fita crepe
Rolo de durex vegetal
Pacote de palito de churrasco
Tubos de cola bastão
Tubos de cola líquida (90g)
Rolos de Barbante (branco ou preto)
Caixa de cola colorida lavável (6 cores)
Caixa de giz de cera (15 cores)
Pincel nº4
Pincel chato nº2 (Tamanho24)
Rolo de fita de cetim (nº1, qualquer cor)
Potes de massa de modelar
(500g soft
-cores hidrocor
diferentes)
estojo
de caneta
(ponta grossa
– 12 cores)
Tesoura
sem ponta
(Cabo preto)
Blocos de papel Canson A 4
Bloco de papel criativo
Folhas de papel Carmin (cores variadas)
Metro de papel Contact (Transparente)
Folhas de papel vegetal
Folhas de papel sulfite (Branco)
Potes de tinta acrílica (250g, cores diversas)
Potes de tinta guache (250g, cores diversas)
Paleta de aquarela
Pacote de palitos de sorvete colorido (100 unidades, ponta
arredondada)
Pedaço
de retalho de tecido estampado ( 50 centímetros )
Botões grandes (coloridos)
Pacote de areia (colorida)
Pacotes com bolinhas em gel (coloridas)
Kit de brinquedo para areia
Livro infantil para ficar na biblioteca da sala (adequado a
faixa etária)

Material de higiene pessoal e vestuário – Para uso pessoal
01
01
01
01
01

Caixa de lenço de papel
Pacotes de lenço umedecido
Camiseta (Tamanho P Adulto para pintura)
Garrafa para água
Repelente Infantil

Lista de Materiais Escolares
Infantil 3 2022
Os materiais devem vir etiquetados com o nome da criança. Assim como cada
peça do uniforme, mochila e lancheira.
Quantidade

Descrição

01
01
01
01
01
03
02
02
01
01
01
01
01
02
01
01
02
01
05
01
02
200
02
02
01
01
01
12
01
02
01
01

Pasta plástica transparente com elástico
(polionda335x250x20mm)
Rolo de durex largo
Rolo de fita crepe
Rolo de durex vegetal
Pacote de palito de churrasco
Tubos de cola bastão
Tubos de cola líquida (90g)
Rolos de Barbante (branco ou preto)
Caixa de cola colorida lavável (6 cores)
Caixa de giz de cera (15 cores)
Pincel nº4
Pincel chato nº2 (Tamanho24)
Rolo de fita de cetim (nº1, qualquer cor)
Potes de massa de modelar
(500g soft
-cores hidrocor
diferentes)
estojo
de caneta
(ponta grossa
– 12 cores)
Tesoura
sem ponta
(Cabo preto)
Blocos de papel Canson A 4
Bloco de papel criativo
Folhas de papel Carmin (cores variadas)
Metro de papel Contact (Transparente)
Folhas de papel vegetal
Folhas de papel sulfite (Branco)
Potes de tinta acrílica (250g, cores diversas)
Potes de tinta guache (250g, cores diversas)
Paleta de aquarela
Pacote de palitos de sorvete colorido (100 unidades, ponta
arredondada)
Pedaço
de retalho de tecido estampado ( 50 centímetros )
Botões grandes (coloridos)
Pacote de areia (colorida)
Pacotes com bolinhas em gel (coloridas)
Kit de brinquedo para areia
Livro infantil para ficar na biblioteca da sala (adequado a
faixa etária)

Material de higiene pessoal e vestuário – Para uso pessoal
01
01
01
01
01

Caixa de lenço de papel
Pacotes de lenço umedecido
Camiseta (Tamanho P Adulto para pintura)
Garrafa para água
Repelente Infantil

Lista de Materiais Escolares
Infantil 4 2022
Os materiais devem vir etiquetados com o nome da criança. Assim como cada
peça do uniforme, mochila e lancheira.
Quantidade

Descrição

01
01
01
01
01
03
02
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
02
01
05
01
02
200
02
02
01
01
01
20
01
02
01
01

Pasta plástica transparente com elástico
(polionda335x250x20mm)
Rolo de durex largo
Rolo de fita crepe
Rolo de durex vegetal
Rolo de fita, dupla face(12mmx30mm)
Tubos de cola bastão
Tubos de cola líquida (90g)
Novelo de lã (Qualquer cor)
Caixa de cola colorida (6 cores)
Lápis preto
Borracha
Apontador com depósito
Caixa de giz de cera grosso (15 cores)
caixa de lápis de cor (24 cores)
Rolinho de espuma para pintura (4cm)
Pincel chato nº2 (Tamanho24)
Rolo de fita de cetim (nº1, qualquer cor)
Potes de massa de modelar
(500g soft
-cores hidrocor
diferentes)
estojo
de caneta
(ponta grossa
– 12 cores) (Para retroprojetor)
Caneta
preta permanente
Tesoura sem ponta (Cabo preto)
Blocos de papel Canson A 4
Bloco de papel criativo
Folhas de papel Carmin (cores variadas)
Metro de papel Contact (Transparente)
Folhas de papel celofane (cores diversas)
Folhas de papel sulfite (Branco)
Potes de tinta acrílica (250g, cores diversas)
Potes de tinta guache (250g, cores diversas)
Paleta de aquarela
Pacote de palitos de sorvete colorido (100 unidades, ponta
arredondada)
Pedaço
de retalho de tecido estampado (50 centímetros)
Botões grandes (coloridos)
Pacote de areia (colorida)
Pacotes com bolinhas em gel (coloridas)
Kit de brinquedo para areia
Livro infantil para ficar na biblioteca da sala

Lista de Materiais Escolares
Infantil 4 2022
Material de higiene pessoal e vestuário – Para uso pessoal
02
02
01
01
01

Caixa de lenço de papel
Pacotes de lenço umedecido
Camiseta (Tamanho P Adulto para pintura)
Garrafa para água
Repelente Infantil

Lista de Materiais Escolares
Infantil 5 2022
Os materiais devem vir etiquetados com o nome da criança. Assim como cada
peça do uniforme, mochila e lancheira.
Quantidade

Descrição

01
01
01
01
01
03
02
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
02
01
05
01
02
200
02
02
01
01
01
20
01
02
01
01

Pasta plástica transparente com elástico
(polionda335x250x20mm)
Rolo de durex largo
Rolo de fita crepe
Rolo de durex vegetal
Rolo de fita, dupla face(12mmx30mm)
Tubos de cola bastão
Tubos de cola líquida (90g)
Novelo de lã (Qualquer cor)
Caixa de cola colorida (6 cores)
Lápis preto
Borracha
Apontador com depósito
Caixa de giz de cera grosso (15 cores)
caixa de lápis de cor (24 cores)
Rolinho de espuma para pintura (4cm)
Pincel chato nº2 (Tamanho24)
Rolo de fita de cetim (nº1, qualquer cor)
Potes de massa de modelar
(500g soft
-cores hidrocor
diferentes)
estojo
de caneta
(ponta grossa
– 12 cores) (Para retroprojetor)
Caneta
preta permanente
Tesoura sem ponta (Cabo preto)
Blocos de papel Canson A 4
Bloco de papel criativo
Folhas de papel Carmin (cores variadas)
Metro de papel Contact (Transparente)
Folhas de papel celofane (cores diversas)
Folhas de papel sulfite (Branco)
Potes de tinta acrílica (250g, cores diversas)
Potes de tinta guache (250g, cores diversas)
Paleta de aquarela
Pacote de palitos de sorvete colorido (100 unidades, ponta
arredondada)
Pedaço
de retalho de tecido estampado (50 centímetros)
Botões grandes (coloridos)
Pacote de areia (colorida)
Pacotes com bolinhas em gel (coloridas)
Kit de brinquedo para areia
Livro infantil para ficar na biblioteca da sala

Lista de Materiais Escolares
Infantil 5 2022
Material de higiene pessoal e vestuário – Para uso pessoal
02
02
01
01
01

Caixa de lenço de papel
Pacotes de lenço umedecido
Camiseta (Tamanho P Adulto para pintura)
Garrafa para água
Repelente Infantil

Lista de Materiais Escolares
1º Ano 2022

Os materiais devem vir etiquetados com o nome da criança. Assim como cada
peça do uniforme, mochila e lancheira.
Quantidade

Descrição

01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
01
01
04
02
01
01
01
02
01
200
02
02
01
02
01
01
01
01
02

Pasta plástica transparente com elástico
(polionda335x250x20mm)
Pasta
transparente com presilha (com 50 plásticos)
Rolo de fita crepe
Rolo de fita dupla face (12x30mm)
Rolo de durex colorido (qualquer cor)
Tubos de cola bastão
Tubo de cola líquida (90g)
Caixa de cola colorida (6 cores)
Caixa de giz de cera pequeno
Caixa de lápis de cor (24 cores)
Pote de massa de modelar (150g, qualquer cor)
Estojo de caneta hidrográfica 850 (12 cores)
Lápis grafite
Borrachas
Pincel chato nº2
Tesoura sem ponta
Apontador com depósito
Blocos de papel criativo (325x235mm)
Bloco de papel Canson A4
Folhas de papel sulfite A4 Branco
Folhas de papel carmim (cores variadas)
Folhas de papel cartão (cores variadas)
Pacote de palito de sorvete (com 100 unidades, ponta
Rolo
de fita cetim (2 cm de largura, qualquer cor)
redonda)
Caixa de material dourado individual (madeira -111 peças)
Caderno de linguagem brochura (capa dura e lisa azul, 48
Jogo
(de acordo com a faixa etária)
folhaseducativo
200x275mm)
Dados
Gibis

Materiais de Arte
01
01
01
05
01

Bloco de Papel Canson A3
Bloco de Papel Canson A4
Bloco de papel criativo
Folhas de papel carmim (cores diversas)
Pote de tinta guache (250ml, qualquer cor)

Lista de Materiais Escolares
1º Ano 2022
01
01
01

Caneta para retroprojetor (preta)
Pincel chato nº02
Palheta de aquarela

Material de higiene pessoal e vestuário – Para uso pessoal
01
01
01

Repelente Infantil
Garrafa para água
Camiseta (Tamanho P Adulto para pintura)

Lista de Materiais Escolares
2º Ano 2022
Os materiais devem vir etiquetados com o nome da criança. Assim como cada
peça do uniforme, mochila e lancheira.
Quantidade

Descrição

01
01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
01
01
02
01
04
02
01
01
01
01
01
200
02
200
01
02
01
04
01
01
02
02
01
01
01
05
01
01

Pasta plástica transparente com elástico
(polionda335x250x20mm)
Pasta transparente com presilha (com 50 plásticos)
Rolo de fita crepe
Rolo de fita dupla face (12x30mm)
Rolo de durex largo
Rolo de durex colorido (qualquer cor)
Tubos de cola bastão
Tubo de cola líquida (90g)
Tubo de cola relevo
Caixa de cola colorida
Caixa de giz de cera pequeno
Caixa de lápis de cor (24 cores)
Caixa de cola colorida (4 cores)
Potes de massa de modelar (150g, qualquer cor)
Estojo de caneta hidrográfica 850 (12 cores)
Lápis grafite
Borrachas
Pincel chato nº2
Tesoura sem ponta
Apontador com depósito
Bloco de papel criativo (325x235mm)
Bloco de papel Canson A4
Folhas de papel sulfite A4 Branco
Folhas de papel carmim (cores variadas)
Folhas de papel sulfite (colorido)
Pacote de palito de sorvete (com 100 unidades, ponta
Rolo
de fita cetim (2 cm de largura, qualquer cor)
redonda)
Caixa de material dourado individual (madeira- 111 peças)
Caderno de linguagem brochura (capa dura e lisa azul, 48
Caderno
quadriculado (1x1cm com margem, brochura capa
folhas 200x275mm)
Jogo
educativo
acordo200x275mm)
com a faixa etária)
dura e lisa azul,(de
48 folhas,
Dados
Gibis
Bloco de Papel Canson A3
Bloco de Papel Canson A4
Bloco de papel criativo
Folhas de papel carmim (cores diversas)
Pote de tinta guache (250ml, qualquer cor)
Pincel chato nº02

Lista de Materiais Escolares
2º Ano 2022
01

Palheta de aquarela

Material de higiene pessoal e vestuário – Para uso pessoal
01
01

Repelente Infantil
Garrafa para água

Lista de Materiais Escolares
3º Ano 2022
Os materiais devem vir etiquetados com o nome da criança. Assim como cada
peça do uniforme, mochila e lancheira.
Quantidade

Descrição

01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
04
03
01
01
01
01
01
01
200
02
01
01
02
02
04
01
01
02
02
01

Pasta plástica transparente com elástico
(polionda335x250x20mm)
Rolo
de fita crepe
Rolo de fita dupla face (12x30mm)
Rolo de durex largo
Rolo de durex colorido (qualquer cor)
Tubos de cola bastão
Tubo de cola líquida (90g)
Caixa de cola colorida (6 cores)
Caixa de lápis de cor (24 cores)
Estojo de caneta hidrográfica 850 (12 cores)
Lápis grafite
Borrachas
Pincel chato nº2
Caneta para retroprojetor (preta)
Tesoura sem ponta
Apontador com depósito
Bloco de papel criativo (325x235mm)
Bloco de papel Canson A4
Folhas de papel sulfite A4 Branco
Folhas de papel carmim (cores variadas)
Caneta marca texto
Pacote de palito de sorvete (com 100 unidades, ponta
Rolo
de fita cetim (2 cm de largura, qualquer cor)
redonda)
Folhas de papel cartão (cores diferentes)
Caderno de linguagem brochura (capa dura e lisa azul, 48
Caderno
quadriculado (1x1cm com margem, brochura capa
folhas 200x275mm)
Jogo
acordo200x275mm)
com a faixa etária)
dura educativo
e lisa azul,(de
48 folhas,
Dados
Gibis
Caixa de material dourado (madeira- 111 peças)

Materiais de Arte
01
01
01
01
01
01

Bloco de Papel Canson A3
Bloco de papel criativo
Pote de tinta guache (250ml, qualquer cor)
Caixa de giz pastel oleoso
Pincel chato nº02
Palheta de aquarela

Lista de Materiais Escolares
3º Ano 2022

Material de higiene pessoal e vestuário – Para uso pessoal
01
01

Repelente Infantil
Garrafa para água

Lista de Materiais Escolares
4º Ano 2022

Os materiais devem vir etiquetados com o nome da criança. Assim como cada
peça do uniforme, mochila e lancheira.
Quantidade

Descrição

01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
04
02
01
01
01
01
01
01
200
02
01
01
01
02
04
01
02
01
01

Pasta plástica transparente com elástico
(polionda335x250x20mm)
Rolo
de fita crepe
Rolo de fita dupla face (12x30mm)
Rolo de durex largo
Rolo de durex colorido (qualquer cor)
Tubos de cola bastão
Tubo de cola líquida (90g)
Caixa de cola colorida (4 cores)
Caixa de lápis de cor (24 cores)
Estojo de caneta hidrográfica 850 (12 cores)
Lápis grafite
Borrachas
Pincel chato nº2
Bloco de post it (Pequeno)
Tesoura sem ponta
Apontador com depósito
Bloco de papel criativo (325x235mm)
Bloco de papel Canson A4
Folhas de papel sulfite A4 Branco
Folhas de papel carmim (cores variadas)
Caneta marca texto
Régua 30 cm
Rolo de fita cetim (2 cm de largura, qualquer cor)
Folhas de papel cartão (cores diferentes)
Caderno de linguagem brochura (capa dura e lisa azul, 48
Caderno
quadriculado (1x1cm com margem, brochura capa
folhas 200x275mm)
Gibis
dura e lisa azul, 48 folhas, 200x275mm)
Caixa de material dourado (de madeira, com milhar)
Dados

Materiais de Arte
01
01
01
01
01
01

Bloco de Papel Canson A3
Bloco de Papel Canson A4
Bloco de papel criativo
Pote de tinta guache (250ml, qualquer cor)
Caixa de giz pastel oleoso
Pincel chato nº02

Lista de Materiais Escolares
4º Ano 2022
01
01

Caneta para retroprojetor preta
Rolo de papel celofane

Material de higiene pessoal e vestuário – Para uso pessoal
01
01

Repelente Infantil
Garrafa para água

Lista de Materiais Escolares
5º Ano 2022
Os materiais devem vir etiquetados com o nome da criança. Assim como cada
peça do uniforme, mochila e lancheira.
Quantidade

Descrição

01
01
01
01
01
03
01
01
01
01
04
02
01
01
01
01
01
200
02
02
01
01
02
04
01
02
02

Pasta plástica transparente com elástico
(polionda335x250x20mm)
Rolo de fita crepe
Rolo de fita dupla face (12x30mm)
Rolo de durex largo
Rolo de durex colorido (qualquer cor)
Tubos de cola bastão
Tubo de cola líquida (90g)
Caixa de cola colorida (4 cores)
Caixa de lápis de cor (24 cores)
Estojo de caneta hidrográfica 850 (12 cores)
Lápis grafite
Borrachas
Pincel chato nº2
Tesoura sem ponta
Apontador com depósito
Bloco de papel criativo (325x235mm)
Bloco de papel Canson A4
Folhas de papel sulfite A4 Branco
Folhas de papel carmim (cores variadas)
Caneta marca texto
Régua 30 cm
Rolo de fita cetim (2 cm de largura, qualquer cor)
Folhas de papel cartão (cores diferentes)
Caderno de linguagem brochura (capa dura e lisa azul, 48
Caderno
quadriculado (1x1cm com margem, brochura capa
folhas 200x275mm)
Gibis
dura e lisa azul, 48 folhas, 200x275mm)
Dados

Materiais de Arte
01
01
01
01
01
01
01

Bloco de Papel Canson A3
Bloco de Papel Canson A4
Bloco de papel criativo
Pote de tinta guache (250ml, qualquer cor)
Caixa de giz pastel oleoso
Pincel chato nº02
Caneta para retroprojetor preta

Lista de Materiais Escolares
5º Ano 2022
Material de higiene pessoal e vestuário – Para uso pessoal
01
01

Repelente Infantil
Garrafa para água

Lista de Materiais Escolares
6º Ano 2022
Avisos importantes.
•
•

Ao longo do ano letivo, as famílias serão informadas sobre os títulos de livros literários
adotados.
Informamos que, eventualmente, haverá solicitação de alguns materiais específicos para a
realização de trabalhos.

Quantidade

Descrição

01
01
02
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01

Apontador
Borracha
Lápis preto
Caderno de Matemática Quadriculado (96 folhas) - grande
Caderno Universitário (10 matérias)
Caneta esferográfica - cor azul
Caneta esferográfica - cor vermelha
Caneta marca texto – cor a escolher
Cola bastão
Tesoura sem ponta
Régua 30 cm
Compasso
Calculadora Simples (que tenha tecla de raiz quadrada)

Materiais de Arte
01

Marcador permanente preto

01

Lápis 6B

01

Lápis de cor (caixa com 12 cores)

01

Estojo de canetas hidrográficas (12 cores)

01

Caixa de giz de cera

01

Bloco de folhas coloridas A4 (papel criativo)

01
01
100

Pincel nº 10
Lápis 4B
Folhas de Sulfite A4

02

Potes Tinta Guache (200gr azul e verde)

Lista de Materiais Escolares
7º Ano 2022
Avisos importantes
•
•

Ao longo do ano letivo, as famílias serão informadas sobre os títulos de livros literários
adotados.
Informamos que, eventualmente, haverá solicitação de alguns materiais específicos para a
realização de trabalhos.

Quantidade

Descrição – material de uso pessoal

01
01
01
02
01
02
01
01
01
01
01
01
01

Apontador
Borracha
Caderno de Matemática Quadriculado (96 folhas) - grande
Lápis Preto
Caderno Universitário (10 matérias)
Caneta esferográfica - cor azul
Caneta esferográfica - cor vermelha
Caneta marca texto – cor a escolher
Cola bastão
Tesoura sem ponta
Régua 30 cm
Compasso
Calculadora Simples (que tenha tecla de raiz quadrada)

Materiais de Arte
01
01
01
01
01
02
100
01
01
01

Marcador permanente preto
Estojo de canetas hidrográficas (12 cores)
Lápis de cor (caixa com 12 cores)
Lápis 6B
Lápis 4B
Potes de tinta guache (200gr) Amarelo e laranja
Folhas Sulfite (180g)
Caixa de giz de cera
Pincel nº 12
Bloco de folhas coloridas A4(papel criativo)

Lista de Materiais Escolares
8º Ano 2022
Avisos importantes
•
•

Ao longo do ano letivo, as famílias serão informadas sobre os títulos de livros literários
adotados.
Informamos que, eventualmente, haverá solicitação de alguns materiais específicos para a
realização de trabalhos.

Quantidade

Descrição – material de uso pessoal

01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01

Apontador
Borracha
Caderno de Matemática Quadriculado (96 folhas) - grande
Caderno Universitário (10 matérias)
Caneta esferográfica - cor azul
Caneta esferográfica - cor vermelha
Caneta marca texto – cor a escolher
Cola bastão
Tesoura sem ponta
Régua 30 cm
Compasso – material de Arte e Matemática
Calculadora Científica Simples

Materiais de Arte
01
01
01
01
01
01
01
02
100
01
01

Estojo de canetas hidrográficas (12 cores)
Lápis de cor (caixa com 12 cores)
Lápis 6B
Marcador permanente preto
Pincel nº 16
Bloco de papel vegetal
Caixa de giz de cera
Potes de tinta guache (200gr) vermelho e roxo
Folhas Sulfite A4
Lápis 4B
Bloco de papel para desenho A3(tipo Canson) folhas
brancas

Lista de Materiais Escolares
9º Ano 2022
Avisos importantes
•

Ao longo do ano letivo, as famílias serão informadas sobre os títulos de livros literários
adotados.

•

Informamos que, eventualmente, haverá solicitação de alguns materiais específicos para a
realização de trabalhos.

Quantidade Descrição – material de uso pessoal
01
01
02
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01

Apontador
Borracha
Lápis preto
Caderno de Matemática Quadriculado (96 folhas) - grande
Caderno Universitário (10 matérias)
Caneta esferográfica - cor azul
Caneta esferográfica - cor vermelha
Caneta marca texto – cor a escolher
Cola bastão
Tesoura sem ponta
Régua 30 cm
Compasso- material de Arte e Matemática
Calculadora Científica Simples

Materiais de Arte
01
01
01
01
100
02
01
01
01
01

Marcador permanente preto
Estojo de canetas hidrográficas (12 cores)
Lápis de cor (caixa com 12 cores)
Lápis 6B
Folhas de sulfite 180g
Potes de tinta guache (200 gr, preto, branco)
Pincel nº18
Lápis 4B
Caixa de giz de cera
Bloco de papel para desenho A3(tipo canson folhas brancas)

