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Série:  1º ano do Ensino Fundamental  
 
8 lápis pretos n° 2 tr iangular (deixar 6 em casa para reposição) 
1 caixa de lápis de cor c/ 12 cores (tr iangular grande) 
2 apontadores plástico c/ depósito (deixar 1 em casa para 
reposição) 
1 caixa de gizão de cera com 12 cores 
1 caixa de canetas hidrográficas com 12 cores 
1 estojo simples (vazio) – grande de borracha ou tecido c/ zíper 
4 borrachas brancas (deixar 3 em casa para reposição) 
1 tesoura sem ponta  
3 tubos de cola branca 90 gramas (deixar 2 em casa para 
reposição) 
1 caderno universitário espiral  capa dura com 96 folhas (formato 
200 x 274) 
2 pincéis chato série dura (cabo amarelo sendo um nº 14 e outro  
nº 18) 
4 colas t ipo bastão (deixar 3 em casa para reposição) 
1 pasta de plástico f ina com elástico tamanho A4 – transparente 
1 pasta catálogo com 10 plásticos 
1 avental ou camisa para pintura 
1 agenda diária com espiral  
 
Entregar todos os materiais identif icados com etiquetas 
Início das aulas – 01/02/2017 
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Série:  2° Ano do Ensino Fundamental  

 
8 lápis pretos n° 2 tr iangular (deixar 6 em casa para reposição) 
1 caixa de lápis de cor c/ 12 cores (tr iangular grande) 
1 apontador plástico c/ depósito 
1 caixa de gizão de cera com 12 cores 
1 caixa de canetas hidrográficas com 12 cores 
1 estojo simples (vazio) – grande de borracha ou tecido com zíper 
4 borrachas brancas (deixar 3 em casa para reposição)  
1 tesoura sem ponta  
1 régua em acrí l ico transparente com 30 cm 
3 tubos de cola branca 90 gramas (deixar 2 em casa para 
reposição) 
1 caderno universitário espiral  capa dura com 96 folhas (formato 
200 x 274) 
1 pincel chato série dura (cabo amarelo nº 14) 
1 rolo para pintura de espuma de poliéster 40mm 
1 cola t ipo bastão  
1 pasta de plástico f ina com elástico – transparente 
1 pasta catálogo com 20 plásticos (guardar at iv idades) 
1 dicionário de Português 
1 jogo de material  dourado  
1 agenda diária com espiral  
 
Entregar todos os materiais identif icados com etiquetas 
Início das aulas – 30/01/2017 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



LISTA DE MATERIAL ESCOLAR | 2017 
	  

	  

 
 
 
 
Série:  3° Ano do Ensino Fundamental  
 
 
8 lápis pretos n° 2 (deixar 6 em casa para reposição) 
1 caixa de lápis de cor com 12 cores  
1 apontador plástico com depósito 
1 caixa de gizão de cera com 12 cores 
1 caixa de canetas hidrográficas com 12 cores 
1 estojo simples (vazio) – grande de borracha ou tecido com zíper 
4 borrachas brancas (deixar 3 em casa para reposição) 
1 tesoura sem ponta  
1 régua em acrí l ico transparente com 30 cm 
2 tubos de cola branca 90 gramas (deixar 1 em casa para 
reposição) 
1 jogo de material  dourado em E.V.A 
2 cadernos universitários espiral  capa dura com 96 folhas 
(formato 200 x 274) 
1 pincel chato série dura (cabo amarelo) n° 14 
3 colas bastão (deixar 2 em casa para reposição anual)   
1 pasta de plástico f ina com elástico tamanho A4 – transparente 
1 pasta catálogo com 20 plásticos (guardar ativ idades) 
1 dicionário de Português (Pode ser uti l izado do ano anterior)  
1 Calculadora simples 
1 agenda diária com espiral  
 
Entregar todos os materiais identif icados com etiquetas 
Inicio das aulas – 30/01/2017 
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Série:  4° Ano do Ensino Fundamental 

 
8 lápis pretos n° 2 (deixar 6 em casa para reposição) 
1 caixa de lápis de cor com 12 cores 
3 canetas esferográficas (azul ,  vermelha e preta) 
1 apontador plástico com depósito 
1 caixa de gizão de cera com 12 cores 
1 caixa de canetas hidrográficas com 12 cores 
4 borrachas brancas (deixar 3 em casa para reposição) 
1 corretor l íquido 
1 tesoura sem ponta  
1 régua em acrí l ico transparente com 30 cm 
3 colas bastão (deixar 2 em casa para reposição) 
1 estojo simples (vazio) 
2 cadernos universitários espiral  capa dura com 96 folhas 
(formato 200 x 274) 
1 pincel chato série dura (cabo amarelo) n° 14 
1 pincel grosso cabo amarelo (1 ½”)  
2 tubos de cola branca 90 gramas (deixar 1 em casa para 
reposição) 
1 pasta plástica f ina com elástico tamanho A4 – transparente 
1 pasta catálogo com 20 plásticos (guardar atividades) 
1 dicionário de Português (Pode ser uti l izado do ano anterior)  
1 calculadora simples 
1 agenda diária com espiral  
 
Entregar todos os materiais identif icados com etiquetas 
Início das aulas – 30/01/2017 
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Série:  5° Ano do Ensino Fundamental  
 
8 lápis pretos n° 2 (deixar 6 em casa para reposição) 
1 caixa de lápis de cor com 12 cores 
3 canetas esferográficas (azul ,  vermelha e preta) 
1 apontador plástico com depósito 
1 caixa de gizão de cera com 12 cores 
1 caixa de canetas hidrográficas com 12 cores 
4 borrachas brancas (deixar 3 em casa para reposição) 
1 corretor l íquido 
1 tesoura sem ponta  
1 régua em acrí l ico transparente com 30 cm 
1 estojo simples (vazio) 
1 pincel chato série dura (cabo amarelo) n° 14 
2 tubos de cola branca 90 gramas (deixar 1 em casa para 
reposição) 
2 colas bastão (deixar 1 em casa para reposição) 
2 marca textos (amarelo/rosa) 
3 cadernos universitários espiral  capa dura com 96 folhas 
(formato 200 x 274) 
1 pasta catálogo com 20 plásticos (guardar atividades) 
1 dicionário de Português (Pode ser uti l izado do ano anterior)  
1 calculadora pequena 
1 agenda diária com espiral  
 
Entregar todos os materiais identif icados com etiquetas 
Início das aulas – 30/01/2017 

 


