LISTA DE MATERIAL 2021 – USO INDIVIDUAL
MATERNAL
04 caixas de massa de modelar (soft)
06 colas coloridas
02 tubos de cola branca - grande
01 caixa de giz de cera grande
01 pote de 250 gr. de tinta guache amarelo
01 caixa de tinta pintura a dedo
01 caixa de fósforo cheia
01 avental plástico
03 revistas para recorte
01 pasta polionda para papel formato A3
01 tubo de cola glitter
01 tesoura sem ponta
02 cartelas de adesivo (pequenas)
01 estojo com duas divisórias
01 estojo de canetinhas 6 cores ponta jumbo 4 mm
01 caixa de lápis de cor jumbo
Material Higiênico:
01 escova dental
01 toalha com o nome da criança
01 creme dental
OBS: Em todo material deve constar o nome do aluno, pois o
mesmo fica no Colégio.

LISTA DE MATERIAL 2021 – USO INDIVIDUAL - NÍVEL 1
03 caixas de massa de modelar (soft)
06 colas coloridas
01 tubo de cola branca - grande
02 caixa de giz de cera grande
01 caixa de lápis de cor jumbo
01 pote de 250 gr. de tinta guache azul
01 tesoura sem ponta (Tramontina ou Mundial)
01 pasta polionda (para sulfite A4)
01 avental plástico
03 revistas para recorte
02 lápis de escrever jumbo
01 apontador com coletor (jumbo)
01 borracha
01 agenda (ou caderneta para recados)
01 estojo grande com divisórias
01 cola gliter
01 pacote de lantejoula
04 cartelas de adesivos (pequenas)
2 cadernos 50 folhas, brochura grande
02 bastões de cola grande
01 estojo de canetinhas 6 cores, jumbo 4mm
Material Higiênico:
01 Escova dental
01 toalha com o nome da criança
01 creme dental

OBS: Em todo material deve constar o nome do aluno, pois o
mesmo fica no Colégio.

LISTA DE MATERIAL 2021 – USO INDIVIDUAL - NÍVEL 2

LISTA DE MATERIAL 2021 – USO INDIVIDUAL – 1° ANO

01 caderno quadriculado 1x1
01 caderno 46 folhas capa dura
02 caderno ½ pauta 50 fls
03 cartelas de adesivos
01 lápis, apontador com coletor, borracha
01 caixa de lápis de cor
01 caixa de giz de cera (12 cores)
03 caixas de massa de modelar
04 colas coloridas
01 cola glitter
03 tubos de cola branca - grande
01 tesoura sem ponta (Tramontina ou Mundial)
01 pasta polionda (para sulfite A4)
01 avental plástico
03 revistas para recorte
01 agenda (ou caderneta para recados)
01 pote de tinta guache laranja (250 grs.)
01 caixa de tinta pintura a dedo(6 cores)
01 estojo de canetinhas 12 cores(tamanho da ponta 0,7mm)

01 caderno quadriculado 1x1 (grande)
03 cadernos ½ pauta 50 fls
02 cadernos 48 fls capa dura (grande)
01 caderno de caligrafia 50 fl., brochura, pequeno, horizontal, e
encapado.
01 lápis (não usar lapiseira), apontador, borracha
01 caixa de lápis de cor – 24 cores
03 caixas de massa de modelar
03 tubos de cola branca – grande
04 tubos de cola colorida
01 tesoura sem ponta (Tramontina ou Mundial)
01 avental plástico – pode ser do ano anterior
03 revistas para recorte
01 agenda (ou caderneta para recados)
01 pote de tinta guache verde escuro (250 grs.)
03 cartelas de adesivos
01 régua 30cm grossa e transparente.

Material Higiênico:
01 Escova dental
01 toalha com o nome da criança

OBS: Em todo material deve constar o nome do aluno, pois o
mesmo fica no Colégio.

01 creme dental

OBS: Em todo material deve constar o nome do aluno, pois o
mesmo fica no Colégio.

Material Higiênico:
01 Escova dental
01 toalha com o nome da criança
01 creme dental

LISTA DE MATERIAL 2021 – USO INDIVIDUAL – 2° ANO
04 cadernos 48 fls (capadura grande)
01 caderno de caligrafia 50 fls, brochura, pequeno, horizontal
e encapado.
01 agenda (ou caderneta para recados)
01 caderno quadriculado 1X1 de 40 fl. brochura grande e com
margem.
01 Régua de 30 cm grossa e transparente
01 caixa de lápis de cor - 24 cores
01 lápis (não usar lapiseira), 1 apontador, 1 borracha
02 tubos de cola branca – grande
01 cola bastão
01 tesoura sem ponta (Tramontina ou Mundial)
01 dicionário pequeno atualizado
03 revistas para recorte
01 pasta com elástico simples transparente (fina)
01 cartela de adesivos
Material Higiênico:
01 Escova dental
01 toalha com o nome da criança
01 creme dental

OBS: Em todo material deve constar o nome do aluno, pois o
mesmo fica no Colégio.

LISTA DE MATERIAL 2021 – USO INDIVIDUAL – 3° ANO
07 cadernos 50 fls, brochura, pequeno.
01 caderno de caligrafia 50fls, brochura, pequeno, horizontal
e encapado
01 agenda (ou caderneta para recados)
01 régua de 30 cm grossa e transparente
01 caixa de lápis de cor – 24 cores
01 caderno quadriculado 7 X7 de 50 fl., brochura e pequeno
01 lápis, apontador com coletor, borracha
02 tubos de cola branca - grande
01 tesoura sem ponta (Tramontina ou Mundial)
01 dicionário pequeno atualizado
06 revistas para recorte
OBS: Em todo material deve constar o nome do aluno, pois o
mesmo fica no Colégio.

LISTA DE MATERIAL 2021– USO INDIVIDUAL – 4° ANO
06 cadernos 50 fl., brochura pequeno .
01 caderno de caligrafia 50 fl., brochura, pequeno, horizontal
e encapado.
01 caderno quadriculado 5X5 brochura pequeno.
01 agenda (ou caderneta para recados)
02 lápis (não usar lapiseira), apontador com coletor e 1
borracha
02 tubos de cola branca – grande
01 tubo de cola bastão grande
01 tesoura sem ponta (Tramontina ou Mundial)
01 dicionário pequeno atualizado
03 revistas para recorte
01 régua de 30 cm grossa e transparente
01 caixa de lápis de cor – 24 cores

LISTA DE MATERIAL 2021 – USO INDIVIDUAL – 5° ANO
06 cadernos 50 fl., brochura, pequenos.
01 caderno de caligrafia 50 fl. brochura, pequeno, horizontal.
01 caderno quadriculado 5X5 brochura pequeno.
01 agenda (ou caderneta para recados)
01 régua de 30 cm grossa e transparente
01 caixa de lápis de cor – 24 cores
01 apontador com coletor
01 pasta polionda fina (projeto de leitura)
01 tubo de cola branca – grande
01 tesoura sem ponta (Tramontina ou Mundial)
01 dicionário pequeno atualizado
03 revistas para recorte
01 jogo de canetinhas para margem e cartazes.
01 marcador de texto
01 caneta azul e 1 colorida
02 lápis de escrever (não usar lapiseira)
02 borrachas

OBS: Em todo material deve constar o nome do aluno, pois o
mesmo fica no Colégio.
Não será permitido uso de fichário e cadernos com mais
de uma matéria.

OBS: Em todo material deve constar o nome do aluno, pois o
mesmo fica no Colégio.

LISTA DE MATERIAL 2021 – USO INDIVIDUAL – 6º AO 9º ANO
01 caderno grande 10 matérias
01 caderno 50 fl. capa dura
01 régua de 30 cm
01 caixa de lápis de cor - 24 cores
01 jogo de canetinhas
01 apontador, borracha, lápis, caneta
01 tubo de cola branca – grande
01 tesoura sem ponta (Tramontina ou mundial)
01 agenda

LISTA DE MATERIAL 2021 – USO INDIVIDUAL – 1º e 2º ANO E.M
02 cadernos grandes
01 régua de 30 cm
01 apontador, borracha, lápis, caneta
01 dicionário pequeno atualizado
01 agenda

LISTA DE MATERIAL 2021 – USO INDIVIDUAL
BERÇÁRIO
03 caixas de massa de modelar (soft)
06 colas coloridas
02 tubos de cola branca - grande
01 caixa de giz de cera gigante (meu 1º giz)
01 pote de 250 gr. de tinta guache rosa
01 caixa de tinta pintura a dedo
01 avental plástico
03 revistas para recorte
01 pasta polionda para papel formato A3
02 tubo de cola glitter
01 travesseiro com fronha
01 cobertor pequeno
Material Higiênico:
01 escova dental
01 toalha com o nome da criança
02 cremes dentais( para o ano todo )
OBS: Em todo material deve constar o nome do aluno, pois o
mesmo fica no Colégio.

