
 
LISTA DE MATERIAL 2022 

 

 
 

Os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental deverão trazer, 
na primeira semana de aula, os materiais relacionados a seguir. 

 

 MATERIAL DE USO PESSOAL DO ALUNO 

Todos esses materiais deverão conter o nome do aluno, 
e permanecerão na mochila. 

MATERIAL QUE 
FICARÁ NA ESCOLA 

1º 
ano 

2 lápis pretos n° 2; 

1 apontador; 

1 borracha; 

1 caderno de caligrafia de capa dura; 

1 jogo de canetinhas coloridas; 

1 tesoura sem ponta (com o nome gravado);  

1 caixa de lápis de cor de 24 cores; 

1 pasta com elástico (tamanho A4). 

3 coIas líquidas pequenas (tenaz); 

3 colas do tipo bastão; 

1 caixa de giz de cera; 

1 pacote de papel canson A4; 

1 pacote de "criative paper"; 

2 caixas de massinha de modelar (12 cores); 

1 caixa de tinta guache (12 cores); 

1 flanela; 

1 camiseta grande (pode ser usada, que cubra 

os braços, até os joelhos) de qualquer cor para 

ser usada nas atividades de pintura; 

1 lixa grossa (nº 80); 

20 sacos plásticos (tamanho sulfite). 

2º 
ano 

1 pasta elástica (tamanho sulfite); 

1 rolo de fita crepe (19 x 50); 

4 lápis pretos nº 2; 

1 apontador; 

1 borracha; 

1 jogo de canetinhas coloridas; 

1 tesoura sem ponta (com o nome gravado);  

1 caixa de giz de cera pequeno; 

1 caixa de lápis de cor de 24 cores; 

1 tubo de cola grande e 1 de cola do tipo bastão; 

1 flauta doce (Flauta Doce Yamaha Barroca - Série 20 - 

YRS 24b - Soprano);  

1 caderno de brochura pequeno, capa dura, de 50 folhas, 

etiquetado com o nome e o ano do aluno; 

1 caderno de desenho grande sem margem. 

1 pacote de "criative paper"; 

1 régua de 30cm; 

1 caixa de tinta guache; 

10 sacos plásticos (tamanho sulfite). 

3º 
ano 

2 cadernos universitários de uma matéria, com 100 folhas, 

etiquetados com nome e turma do aluno; 

2 lápis pretos nº 2; 

1 caneta azul;  

1 caneta grifa-texto; 

1 borracha;  

1 jogo de canetinhas coloridas; 

1 apontador; 

1 tesoura sem ponta (com o nome gravado); 

1 caixa de lápis de cor de 24 cores aquarelável; 

1 tubo de cola bastão grande; 

1 régua de 30 cm; 

1 pincel escolar (nº 14 – chato); 

1 flauta doce (Flauta Doce Yamaha Barroca - Série 20 - 

YRS 24b - Soprano); 

1 dicionário pequeno; 

1 caderno de desenho grande sem margem; 

1 cola líquida pequena; 

10 sacos plásticos (tamanho sulfite); 

1 pasta plástica fina com elástico; 

1 caderno de caligrafia kids. 

 

(continua no verso) 

 



 MATERIAL DE USO PESSOAL DO ALUNO 

Todos esses materiais deverão conter o nome do aluno, 
e permanecerão na mochila. 

MATERIAL QUE 
FICARÁ NA ESCOLA 

4º  
e 

5º 
ano 

2 cadernos universitários de uma matéria, com 100 folhas, 

etiquetados com nome e turma do aluno;  

2 lápis pretos nº 2; 

1 caneta azul e 1 preta; 

1 caneta vermelha; 

2 canetas grifa-texto; 

1 borracha; 

1 jogo de canetinhas coloridas; 

1 apontador; 

1 régua de 30 cm; 

1 tesoura sem ponta (com o nome gravado); 

1 caixa de lápis de cor de 24 cores aquarelável; 

1 tubo de cola pequeno e 1 de cola bastão;   

1 flauta doce (Flauta Doce Yamaha Barroca - Série 20 - 

YRS 24b - Soprano); 

1 caderno de desenho grande sem margem de capa dura; 

1 mini dicionário; 

1 transferidor de 180º (somente para o 5º ano); 

1 bloco de papel canson A4; 

1 pincel escolar (nº 14 – chato). 

1 caneta permanente (preta) 

10 sacos plásticos (tamanho sulfite). 

 
 
 

Observações: 

 Alguns materiais para as aulas de Educação Artística serão fornecidos aos alunos pela Escola.  

 Todos os materiais de uso pessoal deverão conter o nome do aluno, e serem repostos, sempre 
que necessário, ao longo do ano letivo. 

 Colocar o nome do aluno, com caneta para tecido, na parte interna do uniforme. 

 Pedimos a atenção dos senhores pais para que optem por materiais simples e de boa 
qualidade, sem complementos que tirem a atenção dos alunos (pluminhas, luzes, penduricalhos 
etc.). 

 
 
 

 

UNIFORME ESCOLAR 
 

O uniforme escolar, de uso obrigatório para todos os alunos dos períodos matutino e 

vespertino (a partir da primeira semana de aula), poderá ser adquirido na Loja de 

Uniformes, localizada no prédio do Colégio, no horário das 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira. 

 

 
 


