
 

 
 

LISTA DE MATERIAL – 1º ANO – 2019 
 

Material de classe: 
02 cadernos brochura - 48 folhas – capa dura pequeno 
02 cadernos de desenho pequeno brochura - 48 folhas 
01 caderno brochura quadriculado 1cm x1cm- 48 páginas-capa dura pequeno (190mmx248mm) 
01 livro de literatura infantil 
06 lápis grafite (com nome) 
01 lápis grafite triangular nº 02 fino (com nome) 
02 apontadores com depósito 
02 borrachas brancas (grandes e macias)  
01 tesoura pequena – ponta redonda (gravar o nome) 
01 estojo simples com três repartições 
01 jogo de canetinha hidrocor 
01 pasta poli transparente de 4cm (cor verde) 
01 pasta fina com elástico (transparente ou decorada)- Biblioteca 
01 pasta com grampo trilho- grande (cor verde) 
03 tubos de cola branca com bico dosador – 37grs 
02 caixa de massa de modelar Soft – atóxica 180 grs 
04 revistas usadas (revistas adequadas para o manuseio das crianças) 
01 caixa de lápis de cor (24 cores) 
01 pote plástico pequeno de rosquear (para guardar massa de modelar) 
01 régua de 30 cm (Flexível e transparente) 
01 calculadora (simples) 

01 material dourado pequeno (de uso individual e permanente durante todo o Ensino Fundamental I)  
01 caixa de giz de cera (12 cores grande e grosso) 
01 ábaco aberto de 5 colunas  Sugestão:CIABRINK (de uso individual e permanente durante todo o Ensino Fundamental I)  
01 pasta com grampo trilho 
 
 
 
Artes e papéis 
01 pincel nº 14 
02 blocos de papel canson A4 - branco  
02 folhas de color set (verde e marrom) 
04 folhas de EVA (pele,verde, amarelo e preto) 
01 bloco de sulfite (branco) 
02 folhas de papel crepom (amarelo e roxo) 
01 folha de papel celofane (vermelho) 
01 folha de papel laminado (vermelho) 
01 folha de papel camurça (qualquer cor) 
01 folha de lixa para ferro (preta) 
01 pacote de papel filipinho 
01 pacote de papel criativo Dobra cor (50 folhas) 
01 pacote de enfeite de EVA pequeno 
02 folhas de papel cartão (rosa/branco) 
01 rolinho de fita de cetim 10m (qualquer cor/espessura) 
 
Higiene: 
02 caixas de lenço de papel com nome (Ficará na casela da criança) 
01 guardanapo de tecido (bordar o nome e conservar na lancheira- trocar diariamente) 
 
Livro Paradidático: O menino que aprendeu a ver. Autora: Ruth Rocha. Editora: Salamandra 
 
 Livro de Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé- Ednilce Duran e Glair Arruda – 1 
Editora FTD 
 
Observações: 
- Todos os materiais e uniformes deverão ser marcados com o nome da criança. 
- Todos os cadernos deverão ser encapados com papel verde e etiquetados      
- Início das aulas: 28/01/2019- 7h às 12h  
 
 

Atenção:  Entrega dos materiais para a professora da sala:  

Dia: 24/01/2019 
Horário: 7h30 às 11h30  
 

 

 



 

 
 

 
LISTA DE MATERIAL – 2º ANO – 2019                       

 
 

Material de classe:  
 
06 cadernos de 48 folhas (brochura pequeno) – capa dura 
01 estojo simples com três repartições 
05 lápis grafite (com nome) 
01 caixa de lápis de cor (com nome) 
03 colas brancas líquidas 
01 apontador 
03 borrachas 
01 tesoura sem ponta com nome gravado 
01 jogo de canetas hidrográficas. 
01 pasta com elástico – Biblioteca 
01 pasta catálogo com 20 plásticos Arte 
01 pasta com trilho de papel (grande) / Projeto de Leitura. 
01 caixa de camisa encapada 
01 dado (grande) 
01 material dourado pequeno (utilizar o do ano anterior) 
02 revistas para recorte (revistas adequadas para o manuseio das crianças) 
01 calculadora 
01 régua de 20 cm  
01 caixa de giz de cera 

01 caneta esferográfica azul simples (para utilização nas provas Anglo) 
01 ábaco aberto de 5 colunas Sugestão:CIABRINK (utilizar o do ano anterior)  
 
 
Artes e papéis: 
 
01 pincel nº 8 (chato) 
01 pacote de papel Filipinho Color Lumi 
02 blocos de papel Canson cor bege A4 
03 folhas de papel color set (verde escuro – azul – vermelho) 
02 folhas de papel crepom  (verde e lilás) 
02 folhas de papel cartolina branca 
04 folhas de EVA 2 mm (branco, amarelo, vermelho e bege) 
02 folhas de papel cartão (vermelho/azul) 
01 bloco de sulfite branco 
01 flanela de limpeza (para uso em arte) 
01 pacote de enfeite de EVA pequeno (coração ou flores) 
01 folha de papel laminado (azul) 
01 folha de celofane (azul) 
01 rolinho de fita de cetim 10m com 1,5cm de espessura (qualquer cor) 
 
 
Livro Paradidático: Listas Fabulosas. Autora Eva Furnari. Editora Moderna 
 

Livro de Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé- Ednilce Duran e Glair Arruda – 2 

Editora FTD 

 
Observações:  
- Todos os materiais deverão ser encapados e etiquetados com o nome do aluno e série. 
- Manter uma caixa de lenço na mochila 
- Início das aulas: 28/01/2019  – 7h às 12h (manhã) 
 
 
 

Atenção:  Entrega dos materiais para a professora da sala:  

Dia: 24/01/2019 
Horário: 7h30 às 11h30  

 
 

 
 

 



 

 
 

LISTA DE MATERIAL – 3º ANO – 2019        
 
 

Material de classe: 
 

04 cadernos de brochura pequeno (capa dura) – 96 folhas 
02 cadernos de brochura pequeno (capa dura) – 48 folhas 
01 estojo simples 
03 lápis grafite 
01 caixa de lápis de cor 
02 colas brancas líquidas 
01 tesoura sem ponta (gravar o nome) 
02 borrachas  
01 apontador 
01 régua de 20 cm 
01 caixa de camisa encapada 
01 pasta com elástico (biblioteca) 
01 pasta com grampo pequena (produção textual) 
01 revista para recorte (revistas adequadas para o manuseio das crianças) 
01 minidicionário de Língua Portuguesa 
01 calculadora simples 
01 material dourado pequeno (utilizar o material do ano anterior) 
01 ábaco aberto de 5 colunas. Sugestão: CIABRINK (utilizar o material do ano anterior)  
01 pasta catálogo – Arte 
01 caneta esferográfica azul simples (para utilização nas provas Anglo) 

 
Artes e papéis: 
 
01 bloco de sulfite amarelo 
01 pacote de papel filipinho Color Lumi 
01 pincel nº 08 (chato) 
03 folhas de papel color set (vermelho, azul e amarelo) 
02 folhas de papel crepom  (laranja e pink) 
04 folhas de EVA (verde, marrom, laranja e lilás) 
02 folhas de papel cartão (preto/amarelo)  
02 folhas de cartolinas (branca) 
01 folha de papel cartolina laminada prata 
01 pacote de lantejoulas (qualquer cor) 
01 tela 40cm x 30cm 
01 jogo de canetinha hidrocor -12 cores ponta fina 
02 blocos de papel Canson branco A4 

01 pacote de papel criativo Dobra cor (50 folhas) 
01 flanela de limpeza (para uso em arte) 
01 copo acrílico pequeno para colocação de água e pincel (uso em arte) 
01 pacote de enfeite de EVA pequeno (a escolher) 
01 rolo de fita tartan transparente 
01 folha de celofane (verde) 
01 rolinho de fita de cetim 10m com espessura fina (qualquer cor) 
 
 
Livro Paradidático: Problemas Boborildos. Autora: Eva Furnari. Editora: Moderna. 

Livro de Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé- Ednilce Duran e Glair Arruda – 3 
Editora FTD 
 
Observações:  
- Todos os materiais deverão ser encapados e etiquetados com o nome do aluno e série. 
- Manter uma caixa de lenço na mochila. 
- Início das aulas: 28/01/2019 – 7h às 12h (manhã) 
 
 
 
 

Atenção:  Entrega dos materiais para a professora da sala:  

Dia: 24/01/2019 
Horário: 7h30 às 11h30  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

LISTA DE MATERIAL – 4º ANO – 2019     
 
 

Material de classe: 
 
03 cadernos de 96 folhas – brochura grande Vermelho (capa dura)  
03 cadernos de 48 folhas –brochura grande Vermelho (capa dura) 
01 pasta com grampo trilho grande 
01 estojo simples 
03 lápis grafite 
02 borrachas 
01 caixa de lápis de cor 
03 colas brancas líquidas 
01 régua de 30 cm 
01 tesoura sem ponta (com nome gravado)  
01 minidicionário da Língua Portuguesa 
01 calculadora 
01 dado 
01 caneta esferográfica azul simples (para utilização nas provas Anglo) 
01 caneta grifa texto amarela 
01 material dourado pequeno (utilizar o material do ano anterior) 

01 pasta catálogo (50 plásticos) – Arte e atividades extras 
01 atlas geográfico -Todo Livro- Edições Atualizadas 
 
Arte e papéis:  
 
01 caixa de sapato encapada 
01 pincel chato nº 14 
01 flanela de limpeza (para uso em arte) 
02 pastas com elástico - Trabalhos e Biblioteca 
03 folhas de papel color set (laranja, lilás e rosa) 
01 copo pequeno acrílico para colocação de água e pincel  
01 bloco de sulfite azul 
02 folhas de papel crepom crepecryl (rosa e azul) 
02 folhas de cartolina (branca) 
02 folhas de papel cartão (preto/verde) 
01 folha de papel cartolina laminada dourada  
01 folha de papel quadriculado (0,5cm x 0,5cm) 
01 folha de papel celofone (azul) 
01 rolinho de fita de cetim 10m (qualquer cor/espessura) 
04 folhas de EVA (2 verdes , preto e marrom) 
01 pacote de lantejoulas (qualquer cor) 
02 blocos de papel Canson branco A4 
01 pacote de papel filipinho 
01 tela 30cmx40cm 
01 folha de papel laminado (verde) 
02 lápis carvão 
02 folhas de papel de seda (branco) 
01 cola de silicone líquida transparente 100ml para artesanato (cola fria) 
01 rolinho de fita de cetim 10m com 1cm de espessura  (qualquer cor) 
 
 
 
Livro Paradidático: Bisa Bia Bisa Bel- Ana Maria Machado (Para início imediato no ano letivo) 
Editora Salamandra 
 

Livro de Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé- Ednilce Duran e Glair Arruda – 4 
Editora FTD 
 
Observações:  
- Todos os materiais deverão ser encapados e etiquetados com o nome do aluno e série. 
- Manter uma caixa de lenço na mochila 
- Início das aulas: 28/01/2019– 7h às 12h (manhã) 
 

Atenção:  Entrega dos materiais para a professora da sala:  

Dia: 24/01/2019 
Horário: 7h30 às 11h30  

 
 



 
 

 
 

 
LISTA DE MATERIAL – 5º ANO – 2019     

 
Material de classe: 
 
01 cadernos de 48 folhas- brochura grande Amarelo (capa dura) 
04 cadernos de 96 folhas-brochura grande Amarelo (capa dura) 
01 estojo simples 
03 lápis grafite 
02 borrachas 
01 caixa de lápis de cor 
01 apontador 
01 régua (30 cm) 
03 colas brancas líquidas 
03 canetas (azul, preta e vermelha) 
01 pasta com elástico (trabalhos/ biblioteca) 
01 minidicionário de Língua Portuguesa (atualizado) 
01 tesoura sem ponta com nome gravado 
01 calculadora simples 
01 conjunto de canetinhas ponta fina- 12 unidades  
01 Atlas Geográfico Escolar –Todo Livro- Edições Atualizadas (utilizar o do ano anterior) 
01 dado 
01 caixa de camisa encapada 
02 canetas grifa texto amarela 
03 revistas para recortes (revistas adequadas para o manuseio das crianças) 
 
 
Arte e papéis:  
 
01 pasta catálogo 
01 caixa de giz de cera 97 g- 12 cores 
01 tela 30cmx40cm 
01 pincel chato nº 14 

01 flanela de limpeza (para uso em arte) 
01 bloco de sulfite branco 
01 bloco de sulfite rosa 
02 folhas de cartolina branca 
03 folhas de papel color set (vermelho verde folha e lilás) 
01 folha de papel cartolina laminada dourada  
02 folhas de papel crepom crepecryl (vermelho , marrom) 
02 folhas de papel cartão (marron/pink) 
01 folha de papel vegetal claro 
04 folhas de EVA (02 azuis e 02 brancas) 
02 blocos de canson A4 – bege 
02 folhas de papel quadriculado (1cm x 1cm) 
01 pacote de papel filipinho 
01 conjunto de 6 cores de guache (uso individual) 
02 folhas de papel de seda (rosa) 
 
 
Livro Paradidático: As coisas que a gente fala. Autora: Ruth Rocha. Ed. Salamandra. 
 
 

Livro de Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé- Ednilce Duran e Glair Arruda – 5 
Editora FTD 
 
Observações:  
- Todos os materiais deverão ser encapados e etiquetados com o nome do aluno e série. 
- Manter uma caixa de lenço na mochila 
- Início das aulas: 28/01/2019– 7h às 12h (manhã) 
 
 

Atenção: Entrega dos materiais para a professora da sala:  

Dia 24/01/2019 
Horário: 7h30 às 11h30  

 
 

 



 

 
 

 
LISTA DE MATERIAL – 6º ANO- 2019    

 
 

 01 caderno de 10 matérias (sendo 03 matérias para Português, 03 matérias para Matemática, 01 matéria para Inglês, 01 matéria 
para Espanhol e 02 matérias para Ciências)   
02 cadernos grandes (espiral ou brochura) -96 folhas para História e Geografia (capa dura)                         
01 caderno de brochura pequeno – 96 folhas para atividade de Espanhol – capa dura 
01 minigramática                                        
01 dicionário  
01 pasta com elástico (Língua Portuguesa) 
01 estojo 
02 canetas (azul e vermelha)  
03 lápis grafite 
02 borrachas 
01 apontador 
01 caixa de lápis de cor – Faber Castell   
01jogo de canetinhas hidrocor   
01 cola 
01 tesoura 
01 régua de 30 cm (transparente) 
01 transferidor 
01 compasso                                                            
01 jogo de esquadros 
02 pastas catálogo (Arte e Português) 
01 Atlas geográfico  
01 dicionário de Inglês/Português 
01 dicionário (Espanhol e Português) 
01 livro paradidático em Espanhol – livre escolha adequado ao 6º Ano 
04 folhas de papel color set (azul, vermelho, preto e verde folha) 
01 bloco de  sulfite (branco) 
02 folhas de cartolinas branca 
03 folhas de papel quadriculado (0,5cm x 0,5 cm)   
01 caneta grifa texto amarela (Arte)  
01 pasta sanfonada (12 divisórias- para arquivar atividades)   
02 folhas de papel de seda (vermelho)  
02 folhas de EVA (verde) 
01 caixinha de grafite para compasso 
03 folhas de papel milimitrado  A4 
01 bloco de papel canson branco A4 
01 bloco margeado formato A4 

                  
 
 

Livro de Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé- Ednilce Duran e Glair Arruda – 6 
Editora FTD 
 

 
OBS: Início das aulas: 28 de janeiro de 2019 – Horário: das 7h às 12h 

 
 
 
 

Livros Paradidáticos: 
1° trimestre 
A ARCA DE NOÉ 
VINÍCIUS DE MORAES 
EDITORA: COMPANHIA DAS LETRINHAS 
2° trimestre 
APRENDIZ DE INVENTOR 
JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA 
EDITORA: ÁTICA 
3° trimestre 
A CHAVE DO TAMANHO 
MONTEIRO LOBATO 
EDITORA: GLOBO 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

Lista de material -7º ano -2019 
 

01 caderno de 10 matérias (sendo 03 matérias para Português, 03 matérias para Matemática, 01 matéria para Inglês, 01 matéria 
para Espanhol e 02 matérias para Ciências)   
02 cadernos grandes (espiral ou brochura) -96 folhas para História e Geografia (capa dura)                     
01 caderno de 96 folhas grande para redação– capa dura (pode-se utilizar o mesmo do ano anterior) 
01 minigramática  
01 dicionário 
 01 estojo 
02 canetas (azul e vermelha) 
02 lápis grafite 
02 borrachas 
01 caixa de lápis de cor – Faber Castell  
01 pasta catálogo 
01 cola                                                                                      
01 tesoura 
01 calculadora simples 
01 régua de 30cm (transparente) 
01 jogo de esquadros 
01 Atlas Geográfico  
01 transferidor  
01 compasso 
01 dicionário – Inglês/Português 
01 dicionário (Espanhol e Português) 
01 folha de cartolina laminada de qualquer cor  
02 folhas de papel color set (verde escuro e preto) 
01 jogo de canetinhas hidrocor;   
01 bloco de sulfite branco 
02 folhas de cartolinas branca 
01 color set preto 
01 flanela para limpeza dos pincéis 
01 caixinha de grafite para compasso 
03 folhas de papel quadriculado (0,5cm x 0,5 cm)  
01 caneta grifa texto amarela (Arte)  
02 folhas de papel de seda (amarelo)   
02 folhas de EVA (vermelho)    
01 bloco de papel canson branco A4 
01 bloco margeado formato A4 

01 pasta sanfonada (12 divisórias- para arquivar atividades)     
                        
 
 

Livro de Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé- Ednilce Duran e Glair Arruda – 7 
Editora FTD 
 
 

OBS: Início das aulas: 28 de janeiro de 2019 – Horário: das 7h às 12h 
 
 
 
 
 

Livros Paradidáticos: 
 
1° trimestre 
PARA GOSTAR DE LER – CRÔNICAS VOL.1 
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, FERNANDO SABINO, 
PAULO MENDES, RUBEM BRAGA 
EDITORA: ÁTICA 
2° trimestre 
A EXPEDIÇÃO KON-TIKI 
THOR HEYERDAHL 
EDITORA: JOSÉ OLYMPIO 
3° trimestre 
LUNA CLARA E APOLO ONZE 
ADRIANA FALCÃO E JOSÉ CARLOS LOLLO 
EDITORA: SALAMANDRA 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

Lista de material -8º ano -2019 
 
 
01 caderno de 10 matérias (sendo 03 matérias para Português, 02 matérias para Matemática, 01 matéria para Inglês, 01 matéria 
para Espanhol, 01 matéria para Física e 02 matérias para Biologia) 
02 cadernos grandes (espiral ou brochura) -96 folhas para História e Geografia (capa dura) 
01 caderno grande de 96 folhas (Produção textual)- (pode-se utilizar o mesmo do ano anterior) 
01 minidicionário (o mesmo do ano anterior) 
01 minigramática (a mesma do ano anterior) 
01 régua de 30 cm transparente 
01 jogo de esquadros 
 01 compasso 
0 1 transferidor 
01 estojo 
02 canetas (azul e vermelha)                                              
02 lápis grafite 
02 borrachas 
01 cola 
01 Atlas Geográfico 
01 dicionário – Inglês/Português 
01 dicionário (Espanhol e Português)  
01 bloco margeado (formato A4)  
02 folhas de cartolinas branca 
01 color set preto 
03 folhas de papel quadriculado (0,5cm x 0,5 cm)  
01 pasta com elástico (transparente)- Português 
01 bloco de sulfite branco 
01 pasta sanfonada (12 divisórias- para arquivar atividades)     
02 folhas de papel de seda (azul)   
02 folhas de EVA (pink/vermelho)   
01 caixinha de grafite para compasso 

01 calculadora simples que contenha o símbolo √  (Raiz)  

 
 
             
 
  

Livro de Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé- Ednilce Duran e Glair Arruda – 8 
Editora FTD 

 
 

OBS: Início das aulas: 28 de janeiro de 2019 – Horário: das 7h às 12h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livros Paradidáticos: 
 
1° trimestre 
O DIÁRIO DE ANNE FRANK 
ANNE FRANK 
EDITORA: RECORD 
2° trimestre 
A VIDA NO CÉU 
JOSÉ EDUARDO AGUALUSA 
EDITORA: MELHORAMENTOS 
3° trimestre 
O MENINO DO PORTINARI 
CAIO RITER 
EDITORA: EDITORA DO BRASIL 

 



 

 
 

 
 

Lista de material - 9º ano -2019 
 
01 caderno de 10 matérias (sendo 03 matérias para português, 03 matérias para História, 01 matéria para Inglês, 01 matéria para 
Espanhol, 01 matéria para Física e 01 matéria para Química) 
02 cadernos grandes (espiral ou brochura) -96 folhas para História e Geografia (capa dura) 
01 caderno grande de 96 folhas (Produção textual)- (pode-se utilizar o mesmo do ano anterior) 
01 estojo 
02 canetas (azul e vermelha) 
02 lápis grafite 
02 borrachas 
01 cola 
01 minidicionário (o mesmo do ano anterior) 
01 minigramática (a mesma do ano anterior)                                             
01 pasta catálogo 
01 régua de 30 cm transparente 
01 jogo de esquadros  
01 compasso  
01 transferidor 
01 Atlas Geográfico 
01 dicionário – Inglês/Português 
01 dicionário (Espanhol e Português)                      
01 bloco margeado (formato A4)  
02 folhas de cartolina branca 
01 color set preto 
 03 folhas de papel quadriculado (0,5cm x 0,5 cm)   
01 pasta com elástico (transparente)- Português 
01 bloco de sulfite branco 
01 pasta sanfonada (12 divisórias- para arquivar atividades)     
02 folhas de papel de seda (verde)   
02 folhas de EVA (pele/amarelo)    

01 calculadora simples que contenha o símbolo √  (Raiz)  

03 folhas de papel milimitrado 
01 caixinha de grafite para compasso 
 
 
 
 
 
       

Livro de Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé- Ednilce Duran e Glair Arruda – 9 
Editora FTD 
 

 
 
 

OBS: Início das aulas: 28 de janeiro de 2019 – Horário: das 7h às 12h 

Livros Paradidáticos: 
 
1° trimestre 
ESPUMAS FLUTUANTES 
CASTRO ALVES 
EDITORA: MELHORAMENTOS 
2° trimestre 
CONTOS – MACHADO DE ASSIS – COL. BOM LIVRO 
MACHADO DE ASSIS 
EDITORA: ÁTICA 
3° trimestre 
O CENTAURO NO JARDIM 
MOACYR SCLIAR 
EDITORA: COMPANHIA DE BOLSO 

 


