LISTA DE MATERIAIS – 2019
ENSINO FUNDAMENTAL I – 2º

ANO

PARA ARQUIVO NO COLÉGIO – Todo material devidamente identificado
*1 caderno universitário (96 folhas) brochura (capa dura) – Não pode ser espiral
*1 pasta plástica tamanho sulfite com trilho
1 pacote de folha sulfite branca
1 pacote de folha sulfite 40 branca (para uso nas aulas de biblioteca)
1 pacote de folha sulfite colorida
20 folhas de cartolina (tamanho sulfite) branca
1 bloco Ecocores textura 32x23 cm Novaprint
1 fita PVC transparente
1 fita dupla face
1 bloco reative paper
*1 caixa de massa de modelar com 12 cores e 1 recipiente plástico para guardá-la (com nome) no
tamanho 14 x 10 x 6 cm
*4 pastas de papelão com trilho (1 vermelha, 1 azul, 1 amarela e 1 verde)
5 folhas de etiqueta 6081
10 saquinhos plásticos – grosso com 4 furos
1 cartolina grande branca
1 bloco papel canson
1 rolo de papel crepom
1 caneta de tecido colorida
1 tinta de tecido puff colorida
1 gibi
1 camiseta branca lisa 100% poliester (do tamanho da criança e com o nome na etiqueta) para uso
do Projeto durante o ano
OBS.: Será pedido material extra conforme os projetos a serem realizados durante o ano.
* Deverá ser identificado com nome e série.

O material para arquivo no colégio deverá ser entregue de 7/1 à 18/1 na portaria,
das 8h às 11h e das 13h às 16h.
INGLÊS
1 pasta com elástico
1 caderno brochura pequeno (50 folhas)

O material de Inglês deverá ser enviado quando solicitado.
MÚSICA
1 pasta preta com 20 saquinhos plásticos
1 Flauta Doce (Yamaha) – Germânica ( a mesma flauta utilizada na Pré-escola)
• EP3 Instrumentos Musicais – R. Zacarias de Góes, 84 (fone: 4586.1863)
• 2000 Volts – loja 1003 – Maxi Shopping – Jundiaí (fone: 4582-1044)
• Livraria Conhecer – fone: 4583-2351
• SomNobre.com – R. Engenheiro Monlevade, 515 (fone: 4805-4650)

O material de Música deverá ser enviado quando solicitado

MATERIAL DE USO DIÁRIO (MOCHILA):
*1 caderno pequeno brochura de 48 folhas (capa dura) – Não pode ser espiral
*1 pasta plástica (5,5 cm) tamanho sulfite com elástico
1 tesoura sem ponta e com nome
1 caixa de lápis de cor (12 cores) - não pode ser aquarelável e nem metalizado
1 tubo de cola bastão
1 tubo pequeno de cola líquida
1 régua plástica de 30 cm
1 borracha
1 apontador com depósito
3 lápis grafite nº 2
1 caixa de canetinhas (12 cores)
1 caixa de giz de cera (12 cores)
1 caneta grifa texto
OBS.: Deixar na mochila
ARTE
1 bloco de canson A3
10 folhas de color set preto A4
Pincéis: nº4, nº12 e nº16 série 815
1 conjunto de guache de 12 cores
1 conjunto de canetas gel de 6 cores ou 12 cores
1 compasso
1 caneta de retroprotejor preta ponta média.
1 pacote pequeno de fita de cetim fina de qualquer cor.
1 conjunto de aquarelas de 12 cores
50cm de tecido estampado
1 rolo de durex largo transparente
1 caderno quadriculado espiral A4
1 tela 30x40 ou 40x40
1 bloco de papel vegetal tamanho A3
20 botões coloridos grandes
1 pacote de palito de sorvete (qualquer cor)
2 pacotes de lantejoulas grandes (qualquer cor)
5 folhas de etiqueta 6181
1 camiseta grande para pintura
Entregar o material de Arte separado dos outros materiais.

OBSERVAÇÕES:
• 28/01 – Início do ano letivo com reunião de pais e professoras.
Reunião para pais dos alunos do período da manhã – 7h30min
Reunião para pais dos alunos do período da tarde – 13h30min
Obs.: Os alunos não terão atividades escolares neste dia.
•

29/01 – Início do ano letivo para os alunos.
Horário normal de aulas:
Período da manhã – 7h30min
Período da tarde – 13h30min

Todo material deverá vir com nome e série, inclusive as peças do uniforme, e reposto durante o
ano se necessário.
• Os cadernos e as pastas plásticas deverão ser etiquetados com nome e série.
•

LISTA DE MATERIAL – 2019
ENSINO FUNDAMENTAL I – 3º ANO
PARA ARQUIVO NO COLÉGIO
1 caderno pequeno (96 folhas) – capa dura – não pode ser espiral
1 caderno grande (96 folhas) – capa dura – não pode ser espiral
1 caderno universitário quadriculado capa dura (96 folhas) 1cm x 1cm
10 folhas de cartolina branca (tamanho sulfite)
4 envelopes brancos 26cm x 36cm
1 pacote de sulfite branco com 100 folhas
1 pacote de sulfite amarelo
1 pacote de folha sulfite 40 branca (para uso nas aulas de biblioteca)
10 folhas de sulfite 40
2 pastas plásticas transparentes e com trilho (Romeu e Julieta), tamanho ofício
10 saquinhos grossos com 4 furos
15 folhas de color set (3 azul, 3 vermelha, 3 amarela, 3 verde, 3 laranja)
1 folha de etiqueta 6180 (com 30 etiquetas)
1 gibi
1 tela 20x20

O material para arquivo no colégio deverá ser entregue de 7/1 à 18/1 na portaria,
das 8h às 11h e das 13h às 16h.
INGLÊS
1 pasta com elástico
1 caderno brochura pequeno (50 folhas)

O material de Inglês deverá ser enviado somente para a aula da disciplina,
conforme calendário.
ARTE
1 caixa de tinta guache (cores diversas)
1 pincel chato nº 12 (tigre), um pincel nº 18 (tigre) – Cerda amarela
1 potinho para água
1 pano de limpeza
1 caixa de tinta plástica (6 cores)
1 tubo de cola com glitter (cor variada)
OBS.: Será pedido material extra conforme os projetos a serem realizados durante o ano.

Colocar o material de arte numa caixa de sapato encapada ou maleta plástica
com nome. Deverá ser enviada somente quando solicitada.
MÚSICA
1 pasta preta com 20 saquinhos plásticos
1 Flauta Doce (Yamaha) – Germânica ( a mesma flauta utilizada na Pré-escola)
• EP3 Instrumentos Musicais – R. Zacarias de Góes, 84 (fone: 4586.1863)
• 2000 Volts – loja 1003 – Maxi Shopping – Jundiaí (fone: 4582-1044)
• Livraria Conhecer – fone: 4583-2351
• SomNobre.com – R. Engenheiro Monlevade, 515 (fone: 4805-4650)

O material de Música deverá ser enviado somente para a aula da disciplina,
conforme calendário.

USO PESSOAL (O aluno deverá portá-lo na mochila)
1 pasta com elástico (estampa livre)
1 régua (15 centímetros)
1 caixa de lápis de cor (não aquarelável)
1 apontador
1 cola líquida pequena
1 cola bastão grande
1 tesoura sem ponta
5 lápis grafite (de boa qualidade)
1 borracha macia branca
1 caixa giz de cera (com nome, pode ser usado)
1 estojo de canetinha hidrocor
1 minidicionário da Língua Portuguesa – Michaelis
1 caneta grifa texto (amarela ou laranja)
3 camisetas brancas lisas 100% poliester (do tamanho da criança e com o nome na etiqueta) para
uso do Projeto e atividades durante o ano.

Todo material de uso pessoal deverá vir com nome e série, inclusive as peças
do uniforme.
OBSERVAÇÕES:
• 28/01 – Início do ano letivo com reunião de pais e professoras.
Reunião para pais dos alunos do período da manhã – 7h30min
Reunião para pais dos alunos do período da tarde – 13h30min
Obs.: Os alunos não terão atividades escolares neste dia.
• 29/01 – Início do ano letivo para os alunos.
Horário normal de aulas:
Período da manhã – 7h30min
Período da tarde – 13h30min
• Os cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e etiquetados com
nome e série.

LISTA DE MATERIAL – 2019
ENSINO FUNDAMENTAL I –

4º ANO

PARA ARQUIVO NO COLÉGIO
4 envelopes brancos tamanho sulfite
1 pacote de sulfite creme
10 folhas de cartolina branca (tamanho ofício)
2 folhas de etiqueta 6181 (com 20 etiquetas)
1 lápis de cor vermelho para correção
1 caderno espiral universitário 100 folhas – capa dura
1 caderno espiral 140mmx100mm com 64 folhas (para uso nas aulas de biblioteca)
1caderno quadriculado universitário espiral 96 folhas (1cmX1cm)
1 caderno brochura pequeno 96 folhas capa azul

O material para arquivo no colégio deverá ser entregue de 7/1 à 18/1 na portaria,
das 8h às 11h e das 13h às 16h.
INGLÊS
1 pasta com elástico
1 caderno brochura pequeno (50 folhas)

O material de Inglês deverá ser enviado somente para a aula da disciplina,
conforme calendário.
ARTE
1 pasta transparente Clear Book com 20 plásticos (com nome)
O restante do material será pedido conforme os projetos a serem realizados durante o ano.
MÚSICA
1 pasta preta com 20 saquinhos plásticos
1 Flauta Doce (Yamaha) – Germânica ( a mesma flauta utilizada na Pré-escola)
• EP3 Instrumentos Musicais – R. Zacarias de Góes, 84 (fone: 4586.1863)
• 2000 Volts – loja 1003 – Maxi Shopping – Jundiaí (fone: 4582-1044)
• Livraria Conhecer – fone: 4583-2351
• SomNobre.com – R. Engenheiro Monlevade, 515 (fone: 4805-4650)

O material de Música deverá ser entregue na primeira aula da disciplina,
conforme calendário.

USO PESSOAL
2 lápis preto
1 borracha macia
1 régua de plástico de 30cm
1 régua de plástico de 15cm
1 cola bastão grande
1 apontador com reservatório
1 tesoura sem ponta (gravar o nome)
1 caixa de lápis de cor
1 caixa de giz de cera
1 caixa de caneta hidrocor
1 mini dicionário (Editora Melhoramentos) – nova ortografia
2 grifa texto (cores diferentes)
1 pasta com elástico para ficar na mochila

Todo material de uso pessoal deverá vir com nome e série e entregue apenas no
primeiro dia de aula (29/01).
Ao longo do ano serão solicitados livros paradidáticos para leitura.
OBSERVAÇÕES:
• 28/01 – Início do ano letivo com reunião de pais e professoras.
Reunião para pais dos alunos do período da manhã – 7h30min
Reunião para pais dos alunos do período da tarde – 13h30min
Obs.: Os alunos não terão atividades escolares neste dia.
• 29/01 – Início do ano letivo para os alunos.
Horário normal de aulas:
Período da manhã – 7h30min
Período da tarde – 13h30min

LISTA DE MATERIAL - 2019
ENSINO FUNDAMENTAL I – 5º ANO
PARA ARQUIVO NO COLÉGIO
5 saquinhos plásticos
1 pacote de sulfite branco
5 folhas de etiqueta 6181
10 folhas de papel vegetal tamanho sulfite
4 folhas de cartolina branca (grande)
2 folhas de color set (grande) de cada cor: amarelo, azul, verde, vermelho e preto

O material para arquivo no colégio deverá ser entregue de 7/1 à 18/1 na portaria,
das 8h às 11h e das 13h às 16h.
OBS.: OS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME A
SOLICITAÇÃO DA PROFESSORA.
MATEMÁTICA
1 caderno universitário brochura – 96 folhas
Etiquetado com o nome do aluno.
PORTUGUÊS
1 caderno universitário brochura – 96 folhas
1 caderno brochura pequeno com capa lisa (48 folhas) para uso nas aulas de biblioteca
Etiquetados com o nome do aluno.
Obs.: Os livros paradidáticos serão solicitados a cada bimestre.
HISTÓRIA, GEOGRAFIA e CIÊNCIAS
1 caderno universitário – 96 folhas
1 pasta com 100 saquinhos para arquivo de provas e atividades
Etiquetado com o nome do aluno.
INGLÊS
1 pasta com elástico
1 caderno brochura pequeno (50 folhas)

O material de Inglês deverá ser enviado somente para a aula da disciplina,
conforme calendário.
ARTE
2 potes pequenos de tinta Acrilex para tecido (1 marrom e 1 branco)
Os materiais extras para a disciplina de ARTE serão solicitados com antecedência no decorrer do
ano, na medida em que forem ser usados.

MÚSICA
1 pasta preta com 20 saquinhos plásticos
1 Flauta Doce (Yamaha) – Germânica ( a mesma flauta utilizada na Pré-escola)
• EP3 Instrumentos Musicais – R. Zacarias de Góes, 84 (fone: 4586.1863)
• 2000 Volts – loja 1003 – Maxi Shopping – Jundiaí (fone: 4582-1044)
• Livraria Conhecer – fone: 4583-2351
• SomNobre.com – R. Engenheiro Monlevade, 515 (fone: 4805-4650)

O material de Música deverá ser entregue na primeira aula da disciplina,
conforme calendário.
DE USO PESSOAL (Materiais que ficarão com o aluno, na mochila)
1 borracha
1 caneta “ultra-fine” preta ou finepen preta
1 caneta permanente preta
1 estojo
1 corretivo (caneta)
1 caixa de lápis de cor (menos aquarela)
1 régua de 30 cm
1 transferidor
tesoura
1 cola líquida
1 cola bastão
1 caneta azul e 1 preta
canetinha hidrocor
1 pasta simples com elástico para ficar na mochila

Todo material de uso pessoal deverá vir com nome e série e deverão ser
repostos no decorrer do ano.

OBSERVAÇÕES:
• 28/01 – Início do ano letivo com reunião de pais e professoras.
Reunião para pais dos alunos do período da manhã – 7h30min
Reunião para pais dos alunos do período da tarde – 13h30min
Obs.: Os alunos não terão atividades escolares neste dia.
• 29/01 – Início do ano letivo para os alunos.
Horário normal de aulas:
Período da manhã – 7h30min
Período da tarde – 13h30min

