
 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 – PROGRAMA BRINCAR E APRENDER  

2 rolos de fita crepe  larga colorida 1 jogo educativo (observar faixa etária)  

3 folhas de EVA plush  1 brinquedo ( observar faixa etária) 

1 pote  de massa para modelar 500g 5 bastões de cola quente 

2 tubos de cola branca 110g  2 potes de tinta guache    

2 tubos de cola 3D (alto relevo) 2 pacotes de balões nº 7 (cor única) 

10 metros de fita cetim (2cm) 1 pacote de balão palito (cor única) 

4 cartelas grandes de adesivos pequenos  
 

A mochila deve conter diariamente: (solicitamos que esta orientação seja observada e cumprida). 

1 garrafa para água 

1 toalha 

1 par de chinelos 

1 escova de dentes 

1 creme dental 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 – PROGRAMA BRINCAR E APRENDER  

2 rolos de fita crepe  larga colorida 1 jogo educativo (observar faixa etária)  

3 folhas de EVA plush  1 brinquedo ( observar faixa etária) 

1 pote  de massa para modelar 500g 5 bastões de cola quente 

2 tubos de cola branca 110g  2 potes de tinta guache    

2 tubos de cola 3D (alto relevo) 2 pacotes de balões nº 7 (cor única) 

10 metros de fita cetim (2cm) 1 pacote de balão palito (cor única) 

4 cartelas grandes de adesivos pequenos  
 

A mochila deve conter diariamente: (solicitamos que esta orientação seja observada e cumprida). 

1 garrafa para água 

1 toalha 

1 par de chinelos 

1 escova de dentes 

1 creme dental 

 

 



 

 

 

                             

LISTA DE MATERIAIS – 2021 – INFANTIL 4 

1 apontador (observar a qualidade) 1 lápis de escrever 

1 borracha 1 muda de roupa (ficar na mochila) 

1 caixa de lápis de cor com 12 cores 1 camiseta usada (adulto) para atividades com tinta 

1 caixa de giz de cera  1 pincel nº 10 (identificado) 

1 estojo grande com duas divisórias 1 tesoura sem ponta (identificada) 

1 cola bastão 1 conjunto de canetinhas coloridas com 12 cores 

4 envelopes brancos tamanho A4 1 brinquedo para a sala 

1 jogo pedagógico ( observar a faixa etária) 100 folhas de papel sulfite 

 

 Observar a qualidade dos materiais, principalmente nos lápis de escrever. 

 Cada aluno deverá trazer, diariamente, sua própria garrafa d’água. 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 – INFANTIL 4 

1 apontador (observar a qualidade) 1 lápis de escrever 

1 borracha 1 muda de roupa (ficar na mochila) 

1 caixa de lápis de cor com 12 cores 1 camiseta usada (adulto) para atividades com tinta 

1 caixa de giz de cera  1 pincel nº 10 (identificado) 

1 estojo grande com duas divisórias 1 tesoura sem ponta (identificada) 

1 cola bastão 1 conjunto de canetinhas coloridas com 12 cores 

4 envelopes brancos tamanho A4 1 brinquedo para a sala 

1 jogo pedagógico ( observar a faixa etária) 100 folhas de papel sulfite 

 

 Observar a qualidade dos materiais, principalmente nos lápis de escrever. 

 Cada aluno deverá trazer, diariamente, sua própria garrafa d’água. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 – INFANTIL 5    

1 livro de história (observar faixa etária) 1 apontador  

1 estojo grande com 3 divisórias 1 borracha 

1 caixa de lápis de cor com 12 cores 1 pincel nº 10 

2 lápis de escrever 1 conjunto de canetinhas coloridas com 12 cores 

4 envelopes brancos tamanho A4 1 toalha de rosto (com nome da criança) 

100 folhas sulfite 1 camiseta usada (adulto) para atividades com tinta 

1 jogo pedagógico 1 tesoura sem ponta 

1 brinquedo para a sala  

 

 Observar a qualidade dos materiais, principalmente nos lápis de escrever. 

 Cada aluno deverá trazer, diariamente, sua própria garrafa d’água. 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 – INFANTIL 5    

1 livro de história (observar faixa etária) 1 apontador  

1 estojo grande com 3 divisórias 1 borracha 

1 caixa de lápis de cor com 12 cores 1 pincel nº 10 

2 lápis de escrever 1 conjunto de canetinhas coloridas com 12 cores 

4 envelopes brancos tamanho A4 1 toalha de rosto (com nome da criança) 

100 folhas sulfite 1 camiseta usada (adulto) para atividades com tinta 

1 jogo pedagógico 1 tesoura sem ponta 

1 brinquedo para a sala  

 

 Observar a qualidade dos materiais, principalmente nos lápis de escrever. 

 Cada aluno deverá trazer, diariamente, sua própria garrafa d’água. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 – 1º ANO 

2 cadernos grandes, de linhas, grande, brochura, 48 folhas (fazer as 
margens) 

1 estojo com duas divisórias 

1 caderno de caligrafia grande, com linhas pequenas (fazer as 
margens) 

1 gibi 

1 caderno grande de desenho 1 livro de história (observar a faixa etária) 

6 lápis de escrever (observar a qualidade) 1 jogo (observar a faixa etária) 

2 borrachas  1 brinquedo para a sala 

1 tesoura sem ponta  1 jogo - material dourado 

3 colas bastão para papel (observar vencimento) 1 apontador  

1 caixa de lápis de cor com 12 cores (nome em cada lápis) 100 folhas de papel sulfite  

 

 Observar a qualidade dos materiais, principalmente nos lápis de escrever. 

 Cada aluno deverá trazer, diariamente, sua própria garrafa d’água. 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 – 1º ANO 

2 cadernos grandes, de linhas, grande, brochura, 48 folhas (fazer as 
margens) 

1 estojo com duas divisórias 

1 caderno de caligrafia grande, com linhas pequenas (fazer as 
margens) 

1 gibi 

1 caderno grande de desenho 1 livro de história (observar a faixa etária) 

6 lápis de escrever (observar a qualidade) 1 jogo (observar a faixa etária) 

2 borrachas  1 brinquedo para a sala 

1 tesoura sem ponta  1 jogo - material dourado 

3 colas bastão para papel (observar vencimento) 1 apontador  

1 caixa de lápis de cor com 12 cores (nome em cada lápis) 100 folhas de papel sulfite  

 

 Observar a qualidade dos materiais, principalmente nos lápis de escrever. 

 Cada aluno deverá trazer, diariamente, sua própria garrafa d’água. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 - 2º ANO 

1 apontador 2 colas bastão peq. para papel (observar validade) 

2 borrachas 100 folhas de sulfite 

1 caixa de lápis de cor 2 lápis de escrever (observar a qualidade) 

1 caixa de giz de cera (pequena) 1 ábaco grande 

1 tesoura sem ponta 2 cadernos grandes, de linhas, brochura (48 
folhas) 

1 caderno de matemática quadriculado 1cm x 1cm 1 caderno de caligrafia grande (linhas pequenas) 

1 régua 30cm 1 caderno grande de desenho  

1 dicionário da Língua Portuguesa com separação silábica 
(recomendamos o Silveira Bueno, por ser mais completo) 

1 estojo com duas divisórias 

 

 Observar a qualidade dos materiais, principalmente nos lápis de escrever. 

 Cada aluno deverá trazer, diariamente, sua própria garrafa d’água. 

 

 

 

 

 

 
 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 - 2º ANO 

1 apontador 2 colas bastão peq. para papel (observar validade) 

2 borrachas 100 folhas de sulfite 

1 caixa de lápis de cor 2 lápis de escrever (observar a qualidade) 

1 caixa de giz de cera (pequena) 1 ábaco grande 

1 tesoura sem ponta 2 cadernos grandes, de linhas, brochura (48 
folhas) 

1 caderno de matemática quadriculado 1cm x 1cm 1 caderno de caligrafia grande (linhas pequenas) 

1 régua 30cm 1 caderno grande de desenho  

1 dicionário da Língua Portuguesa com separação silábica 
(recomendamos o Silveira Bueno, por ser mais completo) 

1 estojo com duas divisórias 

 

 Observar a qualidade dos materiais, principalmente nos lápis de escrever. 

 Cada aluno deverá trazer, diariamente, sua própria garrafa d’água. 

 

 

 



 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 - 3º ANO 

2 lápis de escrever  1 caderno pequeno, de linhas 

1 apontador 1 caneta (qualquer cor) 

1 borracha 1 caixa de lápis de cor 

1 caderno grande de caligrafia 1 dicionário da Língua Portuguesa com 
separação silábica (recomendamos o Silveira 
Bueno, por ser mais completo) 

1 caderno grande de desenho 1 cola 90g 

2 cadernos grandes, de linhas, 48 folhas, capa dura 1 régua 30cm 
1 caderno grande,  de linhas, 96 folhas,  capa dura 
(inglês)   

1 pincel nº 14 

1 caderno grande de matemática, 96 folhas 100 folhas de papel sulfite 
 

 Observar a qualidade dos materiais, principalmente nos lápis de escrever. 

 Cada aluno deverá trazer, diariamente, sua própria garrafa d’água. 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 - 3º ANO 

2 lápis de escrever  1 caderno pequeno, de linhas 

1 apontador 1 caneta (qualquer cor) 

1 borracha 1 caixa de lápis de cor 

1 caderno grande de caligrafia 1 dicionário da Língua Portuguesa com 
separação silábica (recomendamos o Silveira 
Bueno, por ser mais completo) 

1 caderno grande de desenho 1 cola 90g 

2 cadernos grandes, de linhas, 48 folhas, capa dura 1 régua 30cm 
1 caderno grande,  de linhas, 96 folhas,  capa dura 
(inglês)   

1 pincel nº 14 

1 caderno grande de matemática, 96 folhas 100 folhas de papel sulfite 
 

 Observar a qualidade dos materiais, principalmente nos lápis de escrever. 

 Cada aluno deverá trazer, diariamente, sua própria garrafa d’água. 



 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 – 4º ANO   

1 apontador 100 folhas sulfite 
1 dicionário da Língua Portuguesa com separação silábica 
(recomendamos o Silveira Bueno, por ser mais completo) 

1 pasta polionda fina 

3 cadernos grandes, de linhas, brochura, 48 folhas  1 régua 30 cm 
1 caderno grande de matemática, quadriculado 7mm x 7mm  1 borracha 

1 tesoura sem ponta 1 caixa de lápis de cor 

1 caderno grande, de linhas, brochura 96 folhas 1 caneta marca texto 

1 caderno grande de desenho  2 lápis de escrever (observar a qualidade) 

 

 Caso os cadernos do ano anterior estejam em boas condições, poderão ser reutilizados, 

bem como lápis de cor e dicionário. 

 Cada aluno deverá trazer, diariamente, sua própria garrafa d’água. 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 – 4º ANO   

1 apontador 100 folhas sulfite 
1 dicionário da Língua Portuguesa com separação silábica 
(recomendamos o Silveira Bueno, por ser mais completo) 

1 pasta polionda fina 

3 cadernos grandes, de linhas, brochura, 48 folhas  1 régua 30 cm 
1 caderno grande de matemática, quadriculado 7mm x 7mm  1 borracha 

1 tesoura sem ponta 1 caixa de lápis de cor 

1 caderno grande, de linhas, brochura 96 folhas 1 caneta marca texto 

1 caderno grande de desenho  2 lápis de escrever (observar a qualidade) 

 

 Caso os cadernos do ano anterior estejam em boas condições, poderão ser reutilizados, 

bem como lápis de cor e dicionário. 

 Cada aluno deverá trazer, diariamente, sua própria garrafa d’água. 

 



 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 – 5º ANO 

1 apontador 1 régua de 30cm 

2 lápis de escrever (observar a qualidade) 1 tesoura sem ponta 

1 borracha 10 folhas de papel almaço 

1 caderno grande, capa dura, brochura (96 folhas) 1 pasta polionda fina 

3 cadernos grandes, de linhas, capa dura, brochura (48 folhas)  1 dicionário da Língua Portuguesa com 
separação silábica (recomendamos o 
Silveira Bueno, por ser mais completo) 

100 folhas sulfite 1 caneta marca texto 

1 caderno grande de desenho  2 canetas coloridas 

1 caderno grande de matemática, quadriculado 7mm x 7mm 1 transferidor 

1 caixa de lápis de cor 1 caneta azul 

 

 Caso os cadernos do ano anterior estejam em boas condições, poderão ser reutilizados, 

bem como lápis de cor e dicionário. 

 Cada aluno deverá trazer, diariamente, sua própria garrafa d’água. 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 – 5º ANO 

1 apontador 1 régua de 30cm 

2 lápis de escrever (observar a qualidade) 1 tesoura sem ponta 

1 borracha 10 folhas de papel almaço 

1 caderno grande, capa dura, brochura (96 folhas) 1 pasta polionda fina 

3 cadernos grandes, de linhas, capa dura, brochura (48 folhas)  1 dicionário da Língua Portuguesa com 
separação silábica (recomendamos o 
Silveira Bueno, por ser mais completo) 

100 folhas sulfite 1 caneta marca texto 

1 caderno grande de desenho  2 canetas coloridas 

1 caderno grande de matemática, quadriculado 7mm x 7mm 1 transferidor 

1 caixa de lápis de cor 1 caneta azul 

 

 Caso os cadernos do ano anterior estejam em boas condições, poderão ser reutilizados, 

bem como lápis de cor e dicionário. 

 Cada aluno deverá trazer, diariamente, sua própria garrafa d’água. 

 

  


