
                    LISTA DE MATERIAIS – 2020      

 

                   
Materiais: 

 
50 folhas brancas de desenho A4 – 120g  
10 folhas brancas de desenho A4 – 180g 
10 folhas brancas de papel couchê A4 – 180g 
1 pacote de folhas coloridas tipo colorset A4 – 120g  
10 folhas de papel kraft A4 – 180g 
02 folhas de papel vegetal A4 
01 folha de transparência A4 
2 sacos plásticos (sem furo) grossos 
02 potes (150g) massa de modelar  
01 pincel chato nº 12  
01 pincel chato nº 6  
01 caneta Uni Posca colorida 
02 tubos de cola branca (40g)  
01 aquarela em pastilhas 12 cores 
01 caixa de tinta têmpera guache neon (06 cores) 
01 caixa de giz pastel oleoso (12 cores) 
01 caixa de big giz de cera efeito neon 
01 marcador permanente colorido 
1 lixa grossa 
02 revistas em quadrinhos nova (sugestão Turma da 
Mônica) 
02 revistas de passatempo (tipo Picolé, Coquetel...) 
01 revista usada para recortes 
01 copo plástico para lavar pincel  
01 camiseta de adulto (usada) para pintura 
01 jogo recreativo. (Sugestões: peças/blocos de encaixe, 
jogos de cartas, bingo, memória, dominó, quebra 
cabeças ou jogos de tabuleiro.) 
 
Material de uso diário (mochila):__________________ 
01 Agenda Escolar (será fornecida pela escola) 
02 pastas plásticas (finas) com elástico tamanho A4 (que 
caibam na mochila) para tema de casa e música.  
01 caneca plástica ou garrafa para beber água  
01 guardanapo de pano para forrar a mesa (com nome 
pintado ou bordado)  
01 toalha de mão (com nome pintado ou bordado)  
01 estojo com zíper com Big canetas hidrográficas 12 
cores 
 
01 estojo com 2 divisórias contendo:        
03 lápis pretos (sextavados ou triangular, nº 2) 
01 caixa ecolápis 12+3 Caras e Cores 
01 borracha cor branca  
01 apontador com reservatório 
01 tesoura corte laser de ponta redonda boa qualidade 
(cabo preto)  
02 colas bastão 10g (não de personagens)  
 
Opcional: estojo com creme dental e escova de dentes  
 

 
Livros:  

 
Inglês: Kids Web 1 third edition (terceira edição) 
Editora: Richmond ISBN 978-85-16-11949-2 
 
Matemática: Projeto Ápis – Matemática 1º Ano – 
Versão reformulada 2018. Editora Ática – Luiz Roberto 
Dante. 
  
Projeto Literatura 
1º trimestre – Livro 01: Amigos, muitos amigos. 
Adalberto Cornavaca – Ed. Paulus  
Livro 02: Alfabeto de Histórias. Giles Eduar – Ed. Ática. 
 
2º trimestre – O livro 03 será comprado posteriormente, 
direto com a editora, que trará o autor para a escola. 
 
3º Trimestre – Livro 04: Olha que eu viro bicho..., de 
jardim. Lalau e Laura Beatriz – Ed. Brinque Book 
 
01 livro de literatura infantil – para sala de aula. 
Importante que tenha a letra imprensa maiúscula, 
apropriado para leitores iniciantes (ilustrado, pouco 
texto). Sugestão de autores: Eva Furnari, Jonas Ribeiro, 
Fernando Vilela, Ruth Rocha, Mary e Eliardo França, Ilan 
Brennman, André Neves, Renata Bueno. 
  
Educação Física:_______________________________ 
Camiseta e abrigo da escola  
Calção ou bermuda de coton/lycra azul marinho.   
Rabicó para cabelos compridos 
Tênis apropriado. 
  
Observações:_________________________________ 

 Favor identificar com o nome do(a) aluno(a)  TODOS 
os materiais, inclusive uniformes, mochila e lancheira. 

 O material de uso individual deverá ser controlado e 
reposto sempre que terminar.  

 Pedimos a gentileza de observar o seguinte calendário 
para entrega do material:  

1º dia de aula: material da mochila (a agenda será 
entregue pela professora na sala de aula).  
2º dia de aula: demais materiais  
3º dia de aula: os livros.  
  

Início das aulas: 17/02/2020 
Reunião de pais:  17/02/2020, às 18h30. 

  

1º Ano – Ensino Fundamental I 

https://www.paulus.com.br/loja/search.php?q=Adalberto+Cornavaca&a=Adalberto+Cornavaca


                    LISTA DE MATERIAIS – 2020      

 

 
 
Material de uso comum: 

 
01 pacote de folhas de desenho  A4 (120g) – 20 unid. 
01 pacote de papel criativo Color Set (120 g) - 20 unid. 
01 pacote de folhas A3 branca – 20 unid. 
01 pacote de folhas A3 coloridas – 20 unid. 
01 pasta com 20 sacos plásticos (aula de Música) 
02 lixas d’água  
01 bloco de folhas quadriculadas (200mm x 275mm) 
(disponível na Livraria Pérola) 
02 folhas transparência  A4 
 
1 Caixa Plástica organizadora (23x17x14 cm) contendo:   
01 tesoura sem ponta de boa qualidade (observar o 
corte para destros e canhotos) 
01 tubo de cola branca de 90 g  
02 colas em bastão  
01 pacote de lantejoulas 10mm 
01 pincel chato n°8  
01 copo plástico resistente para lavar o pincel  
01 caixa de tintas têmperas (12 cores) 
01 caixa de giz de cera Neon  (06 cores) 
01 caixa giz pastel oleoso (fino / 12 cores) 
01 massa de modelar Soft Baby Color 
02 marcadores permanentes (02 cores diferentes) 
01 caixa Cristal Cola Relevo 
fita durex colorida – 04 cores diferentes 
01 camiseta para pintura (de adulto e usada)  
 
Material de uso diário (mochila):__________________  
01 Agenda Escolar (será fornecida pela escola na 
primeira semana de aula) 
01 pasta plástica (fina) com elástico – para temas de 
casa   
01 caderno universitário (96 folhas). Sugestão: capa 
dura e sem picotes para destaque na lateral  
01 caixa de lápis de cor (mínimo12 cores)  
01 estojo de caneta hidrocor (mínimo12 cores) 
01 guardanapo de tecido para lanches com nome 
01 régua de 30 cm (plástico transparente e resistente) 
01 garrafa de água 
 
01 estojo contendo: 
04 lápis pretos n° 2  
01 borracha  
01 apontador de boa qualidade e com reservatório 
03 canetas “gel” 
01 garrafa de água  
   
Opcional: estojo com creme dental e escova de dentes 
 

 
 
Livros:______________________________________  
  
Inglês: KIDS WEB 2 – Third Edition – Editora Richmond.  
 
Português: Projeto Ápis Língua Portuguesa 2º ano. 
 Ana Trinconi, Terezinha Bertin, Vera Marchezi – Ed. 
Ática.   
  
Matemática: Projeto Ápis Matemática 2º ano /  Luiz 
Roberto Dante – Editora Ática. 
 
Ciências: Projeto Ápis Ciências 2º ano / Rogério G. Nigro 
– Editora Ática. 
  
Projeto Literatura: 
1º Trimestre: A escola do Marcelo – Ruth Rocha. Editora 
Salamandra. 
2º Trimestre: O Grúfalo – Júlia Donaldson e Axel 
Scheffer. Editora Brinque Book. 
3º Trimestre: As plantas em poucas palavras – Coleção 
Saber e Aprender / Meritxell Martí, Cristina Villela, Lluís 
Borràs. Editora Escala Educacional. 
 
  
Educação Física:______________________________   
Camiseta e abrigo da escola  
Calção ou bermuda de coton/lycra azul marinho.   
Rabicó para cabelos compridos 
Tênis apropriado. 
   
Observações:________________________________  
• Favor identificar com o nome do(a) aluno(a)  TODOS 

os materiais, inclusive uniformes, mochila e lancheira. 
• O material de uso individual deverá ser controlado e 

reposto sempre que terminar.  
• Pedimos a gentileza de observar o seguinte calendário 

para entrega do material:  
1º dia de aula: material de uso diário (mochila) 
2º dia de aula: material da caixa organizadora 
3º dia de aula: o material de uso comum e os livros  
  

Início das aulas: 17/02/2020 
Reunião de pais: 02/03/2020, às 18h30 

  

2º Ano – Ensino Fundamental I 



                    LISTA DE MATERIAIS – 2020      

 

 
 
Materiais:_______________________ 
 
01 caderno universitário espiral (96 folhas)  
01 pacote papel criativo A4-Color Set (120g)  
50 folhas de desenho A4  
20 folhas A3 120g (colorida)  
03 envelopes pardos A4  
 
Material de uso diário (mochila):__________________  
01 Agenda Escolar (será fornecida pela escola na 
primeira semana de aula)  
01 conjunto de canetas hidrocor (12 cores)  
01 caixa de lápis de cor (mínimo12 cores)  
01 régua de 30 cm (plástico transparente e resistente)  
 
01 estojo contendo:  
02 lápis pretos nº 2  
01 borracha 
01 marca texto em gel   
01 apontador com reservatório  
01 tesoura ponta redonda de boa qualidade  
03 tubos de cola em bastão (10 gramas)  
01 pasta plástica (fina) com elástico-para temas de casa   
01 revista para recorte 
01 pasta com 20 sacos plásticos (aula de Música),  
identificar com o nome e a disciplina  
01 pasta com 50 sacos plásticos 
01 revista picolé 
  
01 Caixa Plástica organizadora (23x 17x 14 cm) 
contendo: (deverá ficar em casa e será solicitada 
quando necessário) 
02 pincéis chatos nº 06 e 14 
01 rolo de espuma para pintura   
01 conjunto de tinta têmpera (12 cores) 
02 caixinhas de  massa de modelar   
01 caixa de giz de cera  
01 caixa de cola colorida  
01 tubo de cola líquida (110 gramas)  
01 caixa de cola glitter  
02 tubos de gliter em pó  
02 pratos de papelão em diferentes tamanhos 
02 lixas (1 fina e 1 grossa) 
01 copo plástico para lavar o pincel  
01 camiseta para pintura (de adulto e usada) 
01 folha manta imã 
02 folhas de papel vegetal    
02 rolos de fita adesiva colorida (duas cores diferentes) 
01 tela para pintura – tamanho 30x40cm 
  
 
 

 
 
Livros:______________________________________  
 
Português: Projeto Ápis Língua Portuguesa 3º ano- 
(edição renovada 2018) Ana Trinconi, Terezinha Bertin, 
Vera Marchezi- Editora Ática.  
 
Matemática: Projeto Ápis Matemática 3º ano (edição 
renovada 2018) – Editora Ática 
 
Ciências: Projeto Ápis- Ciências 3º ano - Versão 
Reformulada 2018 –Rogério Nigro - Editora Ática. 
 
01 minidicionário (Sugestão: Soares Amora – Ed.  
Saraiva).  
 
Inglês: Kids Web 3 third edition  (terceira edição) 
Editora: Richmond ISBN 978-85-16-11953-9 
 
Projeto Literatura:  
1ºTrimestre- Em noite de nevoeiro. Siziane Koch – 
Editora : Casa 29 
 
2ºTrimestre-  O pó do crescimento. Ilan Brenman - 
Editora: Moderna 
 
3ºTrimestre-  Eu passarinho. Mário Quintana Editora: 
Ática 
 
Educação Física:_____________________________   
Camiseta e abrigo da escola   
Calção ou bermuda de coton/lycra azul marinho   
Rabicó para cabelos compridos  
Tênis apropriado  
  
Observações:_________________________________ 

 Favor identificar com o nome do(a) aluno(a)  TODOS 
os materiais, inclusive uniformes, mochila e lancheira. 

• O material de uso individual deverá ser controlado e 
reposto sempre que terminar.  

• Pedimos a gentileza de observar o seguinte calendário 
para entrega do material:  

1º dia de aula: material da mochila (a agenda será 
entregue pela professora na sala de aula).  
2º dia de aula: o material de uso comum e os livros.  
  

Início das aulas: 17/02/2020 
Reunião de pais: dia 03/03/2020, às 18h30min.  

  

3º Ano – Ensino Fundamental I 



                    LISTA DE MATERIAIS – 2020      

 

 
 

Materiais: 

 
01 caderno universitário espiral com 96 folhas 
(preferência: capa dura) 
01 pasta simples com elástico 
01 pasta com 20 sacos plásticos (não arquivo) 
identificada com o nome da disciplina: Ensino Religioso 
01 caderno pequeno espiral com 48 folhas para Inglês 
 
Material de uso individual diário (mochila): 

01 agenda escolar (será fornecida pela escola) 
01 conjunto de hidrocor (12 cores) 
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
02 pacotes de Canson Colorido Criativo 8 cores – A4– 

80g/m com 32 folhas 
01 bloco desenho branco A4-140g/m com 20 folhas 
01 bloco padrão do colégio 
01 estojo de giz de cera retrátil  
01 tesoura sem ponta de boa qualidade 
01 tubo de cola líquida (110g) 
04 colas em bastão (20g) 
02 lápis de escrever nº 2 
01 régua 30cm (plástico transparente e resistente) 
02 borrachas  
01 apontador com reservatório 
02 canetas marca texto (cor da sua preferência) 
01 garrafa para tomar água 
01 guardanapo de pano identificado 
 
Arte: 

Camiseta de adulto (usada) para pintura  
01 pincel chato nº 14  
01 pincel chato nº6  
01 caixa de cola colorida  
01 caixa de tinta têmpera (12 cores diferentes-lavável)  
02 tubos de cola glitter (cor de sua preferência) 
01 copo plástico resistente para lavar o pincel 
01 toalha para secar o pincel 
 
Obs.: Os materiais para as aulas de Arte deverão ficar em 
casa e serão solicitados pela professora quando houver 
necessidade. 
 
Educação Física: 

- Camiseta e abrigo da escola 
- Calção ou bermuda de coton/lycra azul marinho 
- Rabicó para cabelos compridos 
- Tênis apropriado 
 
 
 

 
Livros: 

Português: Projeto Ápis- Língua Portuguesa 4º ano-  

Versão Reformulada 2018- Ana Trinconi, Terezinha Bertin 

e Vera Marchezi- Editora Ática.  

 
Matemática: Projeto Ápis- Matemática 4º ano - Versão 
Reformulada 2018 - Luiz Roberto Dante - Editora Ática. 
 
Ciências: Projeto Ápis- Ciências 4º ano - Versão 
Reformulada 2018 –Rogério Nigro  - Editora Ática. 
 

Minidicionário (sugestão: Soares Amora- Ed. Saraiva) 
 
Inglês: Kids Web 4 third edition  (terceira edição) 
Editora: Richmond - ISBN 978-85-16-11955-3 
 
Ensino Religioso: Revista Amigo das Crianças (disponível 
na Livraria Pérola). 
 
Música: 01 apostila de Música (disponível na livraria 
Pérola) 
 
Projeto Literatura:  
1º Trimestre- Fábulas de Esopo  
Jean de La Fontaine – Coleção Reencontro Infantil 
Editora Scipione 
2º Trimestre- O Diário escondido da Serafina – Editora 
Ática 
3º Trimestre- Usaremos livros da biblioteca 
 
Orientações: 

 Favor identificar com o nome do (a) aluno (a) TODOS os 
materiais. 

 O material de uso individual deverá ser controlado e 
reposto sempre que terminar. 

 Calendário para entrega dos materiais: 

1º dia de aula: material da mochila (a agenda será 
entregue pela escola). 

2º dia de aula: o material de uso comum e os livros. 
 

Início das aulas: 17/02/2020. 
Reunião com pais: 04/03/2020, às 18h30min. 

 

4º Ano – Ensino Fundamental I 


