LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2022
Telefone: 3353-2005 / 3353-3510
MATERNAL III
01 (um) caderno de desenho 48 folhas– capa dura (grande)
01 (um) caderno 96 folhas – capa dura (grande)
01 (um) caderno de 96 folhas capa dura pequeno - Agenda
01 (um) avental para usar nos dias de pintura (encontra-se nas papelarias)
02 (duas) pastas grampo plastico
05 (cinco) lápis de escrever nº 02
02 (duas) caixas de lápis de cor

01 (uma) borracha
01 (uma) tesoura pequena sem ponta
01 (um) apontador com depósito
01 (uma) folha de E.V.A
01 (uma) resma de chamex tamanho A4 (branco)
03 (três) colas de E.V.A.
01 (uma) cola colorida
01 (um) brinquedo pedagógico (peças grandes)
01 (um) livrinho de história
01 (uma) caixa de giz de cera grosso
01 (uma) folhas de papel cartão de cores variadas
01 (um) rolo de durex colorido
01 (um) pacote de palito de picolé
06 (seis) caixas de massinha para modelar
01 (um) pote de tinta guache
01 (um) papel crepom
01 (um) papel celofane
01 (uma) touca para as aulas de natação
01 (uma) garrafinha de água
01 (uma) toalha com nome

Observações:
 O caderno deverá vir encapado, com nome da criança e também os demais objetos.
 Os alunos deverão trazer o material escolar relacionado acima, no 1º dia de aula.

 Em caso de desistência da matrícula, não há devolução de materiais.
 Material de higiene da criança -Favor enviar diariamente na mochila do aluno: 01(uma) nécessaire com
01(uma) escova de dente, 01(um) creme dental, 01(uma) escova de cabelo, 01 (uma) sacola
descartável, 01 (uma) troca de roupa limpa e 01(uma) fralda descartável (se a criança ainda usar).
 O uniforme escolar é obrigatório.
"A verdadeira coragem é ir atrás de seus sonhos mesmo quando todos dizem que ele é
impossível."
(Cora Coralina)

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2022
Telefone: 3353-2005 / 3353-3510
JARDIM I
01 (um) caderno de 96 folhas capa dura pequeno - Agenda
01 (um) caderno de desenho capa dura 48 folhas grande
02 (dois) cadernos grandes de 96 folhas capa dura
05 (cinco) lápis de escrever nº 02 (FORMATO TRIANGULAR)
02 (duas) caixas de lápis de cor (FORMATO TRIANGULAR)
02 (duas) borrachas
01 (uma) tesoura pequena sem ponta
01 (um) apontador com depósito
01 (um) estojo simples (que não seja de lata)
02 (dois) tubos de cola para E.V.A transparente (pequena)
01 (uma) pasta fina de plástico, com elástico
03 (três) folhas de E.V.A de cores diferentes
01 (uma) resma de chamex tamanho A4 (branco)
01 (um) vidro de tinta guache de qualquer cor
01 (um) pincel para pintura – nº 12
01 (uma) cola glitter
02 (dois) livrinhos de história
01 (uma) caixa de giz de cera grosso (FORMATO TRIANGULAR)
10 (dez) cartelas de adesivos
03 (três) caixas de massinha para modelar
01 (uma) touca para aula de natação
01 (uma) garrafinha de água
01 (um) alfabeto móvel (madeira)
05 (cinco) folhas de papel fotográfico adesivo
10 (dez) unidades de olhinhos
01 (um) vidro de brocal
01(um) pacote de palito de picolé

Observações:
 Favor não comprar agenda pronta; Os cadernos deverão vir encapados, com margem, com nome da
criança e também os demais objetos, inclusive os lápis.

 Em caso de desistência da matrícula, não há devolução de materiais.

 Os alunos deverão trazer o material escolar relacionado acima, no 1º dia de aula.
 Material de higiene da criança: Na mochila do aluno deverá constar todos os dias: 01(uma) nécessaire
com 01(uma) escova de dente, 01(um) creme dental, 01(uma) toalha de mão (com o nome) e 01(uma)
escova de cabelo.
 O uniforme escolar é obrigatório.
"A verdadeira coragem é ir atrás de seus sonhos mesmo quando todos dizem que ele é
impossível."
(Cora Coralina)

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2022
Telefone: 3353-2005 / 3353-3510
JARDIM II
01 (um) caderno de 96 folhas capa dura pequeno - Agenda
02 (dois) cadernos grandes 96 folhas capa dura
05 (cinco) lápis de escrever nº 02
02 (duas) caixas de lápis de cor

02 (duas) borrachas
01 (uma) tesoura pequena sem ponta
01 (um) apontador com depósito
01 (um) estojo simples (que não seja de lata)
02 (dois) tubos de cola para E.V.A transparente (pequena)
01 (uma) pasta fina de plástico com elástico
01 (uma) folha de E.V.A
01 (uma) resma de chamex tamanho A4 (branco)
01 (um) vidro de tinta guache de qualquer cor
01 (um) pincel para pintura – nº 12
02 (dois) livrinhos de história
02 (duas) folhas de papel cartão de cores variadas
10 (dez) cartelas de adesivos
02 (duas) caixas de massinha para modelar
05 (cinco) folhas de papel fotográfico adesivos
10 (dez) unidades de olhinhos
01 (uma) touca para aula de natação
01 (uma) garrafinha de água
Observações:
 Favor não comprar agenda pronta; Os cadernos deverão vir encapados, com margem, com nome da
criança e também os demais objetos, inclusive os lápis.
 Em caso de desistência da matrícula, não há devolução de materiais.
 Os alunos deverão trazer o material escolar relacionado acima, no 1º dia de aula.
 Material de higiene da criança: Na mochila do aluno deverá constar todos os dias: 01(uma) nécessaire
com 01(uma) escova de dente, 01(um) creme dental, 01(uma) toalha de mão (com o nome) e 01(uma)
escova de cabelo.
 O uniforme escolar é obrigatório.
"A verdadeira coragem é ir atrás de seus sonhos mesmo quando todos dizem que ele é
impossível."
(Cora Coralina)

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2022
Telefone: 3353-2005 / 3353-3510
1º ANO
05 (cinco) cadernos de 96 folhas capa dura grande
02 (dois) cadernos de 48 folhas capa dura grande
01 (um) caderno de 96 folhas capa dura pequeno - Agenda
01 (uma) caixa de lápis de cor
01 (uma) tesoura pequena sem ponta
03 (três) lápis de escrever nº 02
01 (um) apontador com depósito
01 (um) estojo simples (que não seja de lata)
02 (duas) borrachas
02 (dois) tubos de cola transparente para E.V.A (pequeno)
01 (uma) pasta fina de plástico com elástico
03 (três) folhas de E.V.A de qualquer cor
01 (uma) resma de chamex tamanho A4 (branco)
02 (dois) gibis
01 (uma) folha de papel cartão
05 (cinco) folhas de papel fotográfico adesivo
01 (um) pacote de 100 folhas de chamex colorido tamanho A4
Observações:








Favor não comprar agenda pronta.
Os cadernos deverão vir encapados, com margem, nome da criança e também os demais objetos,
inclusive os lápis.
Favor não colocar o nome das disciplinas na 1ª folha dos cadernos.
Em caso de desistência da matrícula não há devolução de materiais.
Quem usar o ônibus, evitar comprar mochila de rodinhas.
Os alunos deverão trazer o material escolar relacionado acima no 1º dia de aula.
O uniforme escolar é obrigatório.

"Educa a criança no caminho em que se deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele.”
Provérbios 22:6

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2022
Telefone: 3353-2005 / 3353-3510
2º ANO
02 (dois) cadernos de 96 folhas – capa dura (grande)
03 (três) cadernos de 48 folhas – capa dura (grande)
01 (um) caderno 96 folhas – capa dura (pequeno) – para agenda
01 (uma) caixa de lápis de cor
01 (uma) tesoura pequena sem ponta
02 (dois) lápis de escrever nº 02
01 (um) apontador com depósito
02 (duas) borrachas
01 (um) estojo simples (que não seja de lata)
01 (uma) régua de 30 cm
02 (dois) tubos de cola transparente para E.V.A (pequeno)
04 (quatro) envelopes tamanho ofício
01 (uma) pasta fina de plástico com elástico
01 (uma) folha de papel cartão
01 (uma) folha de papel cartaz
02 (dois) gibis
01 (um) pacote de palito de picolé
01 (uma) resma de chamex tamanho A4 (branco)
03 (três) folhas de E.V.A
01 (uma) fita de empacotamento
Observações:








Favor não comprar agenda pronta.
Os cadernos deverão vir encapados, com margem, nome da criança e também os demais objetos,
inclusive os lápis.
Favor não colocar o nome das disciplinas na 1ª folha dos cadernos.
Em caso de desistência da matrícula não há devolução de materiais.
Quem usar o ônibus, evitar comprar mochila de rodinhas.
Os alunos deverão trazer o material escolar relacionado acima no 1º dia de aula.
O uniforme escolar é obrigatório.

"Educa a criança no caminho em que se deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele.”
Provérbios 22:6

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2022
Telefone: 3353-2005 / 3353-3510
3º ANO
02 (dois) cadernos de 48 folhas – capa dura (grande)
05 (cinco) cadernos 96 folhas – capa dura (grande)
01 (um) caderno 96 folhas – capa dura ( pequeno) – para agenda
01 (uma) caixa de lápis de cor
01 (uma) tesoura pequena sem ponta
03 (três) lápis de escrever nº 02
01 (um) apontador com depósito
02 (duas) borrachas
01 (um) estojo simples (que não seja de lata)
01 (uma) régua de 30 cm
01 (um) tubo de cola
01 (uma) pasta fina de plástico com elástico
01 (um) papel crepom
01 (uma) folha de papel cartão
01 (uma) folha de papel cartaz
01 ( um) dicionário de português (acordo ortográfico)
03 (três) folhas de E.V.A
01 (uma) resma de chamex tamanho A4 (branco)
01 (um) jogo de material dourado (MILHAR)
02 (dois) gibis
Observações:








Favor não comprar agenda pronta.
Os cadernos deverão vir encapados, com margem, nome da criança e também os demais objetos,
inclusive os lápis.
Favor não colocar o nome das disciplinas na 1ª folha dos cadernos.
Em caso de desistência da matrícula não há devolução de materiais.
Quem usar o ônibus, evitar comprar mochila de rodinhas.
Os alunos deverão trazer o material escolar relacionado acima no 1º dia de aula.
O uniforme escolar é obrigatório.

"Educa a criança no caminho em que se deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele.”
Provérbios 22:6

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2022
Telefone: 3353-2005 / 3353-3510
4º ANO
02 (dois) cadernos de 96 folhas – capa dura (grande)
05 (cinco) cadernos de 48 folhas – capa dura (grande)
01 (um) caderno 96 folhas – capa dura ( pequeno) – para agenda
01 (uma) caixa de lápis de cor
01 (uma) tesoura pequena sem ponta
03 (três) lápis de escrever nº 02
01 (um) apontador com depósito
02 (duas) borrachas
01 (um) estojo simples (que não seja de lata)
01 (uma) régua de 30 cm (transparente)
01 (um) tubo de cola
01 (uma) pasta fina de plástico com elástico
01 (um) papel crepom
01(uma) folha de papel cartão
01(uma) folha de papel cartaz
01 ( um) dicionário de português (acordo ortográfico)
03 (três) folhas de E.V.A
01 (uma) resma de chamex tamanho A4 (branco)
02 (dois) gibis

Observações:








Favor não comprar agenda pronta.
Os cadernos deverão vir encapados, com margem, nome da criança e também os demais objetos,
inclusive os lápis.
Favor não colocar o nome das disciplinas na 1ª folha dos cadernos.
Em caso de desistência da matrícula não há devolução de materiais.
Quem usar o ônibus, evitar comprar mochila de rodinhas.
Os alunos deverão trazer o material escolar relacionado acima no 1º dia de aula.
O uniforme escolar é obrigatório.

"Educa a criança no caminho em que se deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele.”
Provérbios 22:6

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2022
Telefone: 3353-2005 / 3353-3510
5º ANO
02 (dois) cadernos de 96 folhas – capa dura (grande)
06 (seis) cadernos de 48 folhas – capa dura (grande)
01 (um) caderno de 96 folhas – capa dura (pequeno) – para agenda
01 (uma) caixa de lápis de cor
01 (uma) tesoura pequena sem ponta
01 (um) lápis de escrever nº 02
01 (um) apontador com depósito
01 (um) estojo simples (que não seja de lata)
01 (uma) borracha
01 (um) tubo de cola
01 (uma) régua de 30cm
01 (uma) caneta azul ou preta
01 (uma) folha de E.V.A
01 (um) papel celofane
01 (uma) folha de papel cartão preto
01 (uma) resma de chamex tamanho A4 (branco)
02 (dois) gibis

Observações:








Favor não comprar agenda pronta.
Os cadernos deverão vir encapados, com margem, nome da criança e também os demais objetos,
inclusive os lápis.
Favor não colocar o nome das disciplinas na 1ª folha dos cadernos.
Em caso de desistência da matrícula não há devolução de materiais.
Quem usar o ônibus, evitar comprar mochila de rodinhas.
Os alunos deverão trazer o material escolar relacionado acima no 1º dia de aula.
O uniforme escolar é obrigatório.

"Educa a criança no caminho em que se deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele.”
Provérbios 22:6

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2022
Telefone: 3353-2005 / 3353-3510
6º, 7º, 8º e 9º ANO
02 (dois) cadernos capa dura grande de 96 folhas
01 (um) caderno de 12 matérias
01 (um) caderno capa dura pequeno 96 folhas para agenda (não comprar agenda
pronta).
01 (uma) caixa de lápis de cor grande
01 (um) pincel de pelo nº 20
01 (uma) tesoura pequena sem ponta
01 (uma) fita crepe
01 (uma) fita larga transparente
01 (um) compasso 7
01 (um) transferidor 180º
01 (um) transferidor 360º
01 (uma) régua grossa de 30cm
02 (duas) folhas de E.V.A de qualquer cor
01 (um) dicionário de português (acordo ortográfico)
01 (um) dicionário de Inglês
01 (uma) resma de chamex tamanho A4 (branco)
* Materiais diversos: canetas, lápis, borrachas, apontador, cola, mapa mundi.
Observações:



Não comprar fichário.
Livros literários, passaremos posteriormente a lista.



Em caso de desistência da matrícula não há devolução de materiais.




Os alunos deverão trazer o material escolar relacionados acima no 1º dia de aula.
O uniforme escolar é obrigatório.
"Educa a criança no caminho em que se deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele.”
Provérbios 22:6

