
 
Lista de Material - 2020 

Ensino Fundamental - 1º ano (6 anos) 
 
MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA  
300 folhas de papel sulfite A4, branco  
100 folhas de papel sulfite A4, colorio 
02 folhas de Color Set, cores variadas  
01 tubo de cola líquida (110g)  
01 bloco de papel desenho A3 190 g/m2  

02 pacotes de etiquetas coloridas, tipo bolinha 
 
01 caderno grande quadriculado 1,0cm x 1,0cm brochura 
(40 folhas) 
01 caderno grande tarja verde/azul brochura (40 folhas) 
01 caderno grande de linguagem brochura  (40 folhas) 
 
01 pacote de etiquetas brancas tam. 25x63mm 01 lixa fina 
de parede  
01 rolo de papel crepom estampado  
01 pacote de papel dobradura, tamanhos diferentes 
01 folha de papel cartão, qualquer cor  
01 pote (150g) de massa de modelar UTI GUTI ou SOFT 
ACRILEX 
02 pedaços de plástico leitoso 010, qualquer cor (70cm x 
50cm)  
 
01 caixa  de tinta Crystal Cola Relevo – SUGESTÃO: ACRILEX 

01 caixa de têmpera guache com 06 cores  
01 pincel chato n° 02  
01 pincel chato n° 14  
01 godê para pintura pequeno 
01 folha de EVA estampada  
03 folha de EVA cores variadas 
01 camiseta branca, sem estampa, tamanho G, para 
pintura, com o nome do aluno  

01 rolo de fita adesiva colorida – qualquer cor 
01 rolo de fita adesiva transparente – 45X48 cm 
01 cartela pequena de botões coloridos  
10 sacos plásticos tamanho A3 10 sacos plásticos tamanho 
A4  
02 pacote de palitos de sorvete coloridos 
01 rolo pequeno de barbante 
01 caixa e material dourado 
01 blocomulti criativo – 120 g -  42 folhas 
01 blocomulti molduras – 150 g – 36 folhas 
01 bloco de desenho – 150 g – 20 folhas – A4 – branco 
01 jogo pedagógico – pinos mágicos pequenos – 150 peças 
01 necessarie – Kit Arte personalizado 
 
Livros didáticos 
1 Livro de Educação Cristã 
01 livro de história infantil  (para ciranda de leitura na sala) 
 
MATERIAL PARA MOCHILA  
01 estojo com divisões 02 borrachas macias  
01 apontador com depósito  
01 régua de 15 cm  
04 lápis grafite nº 02  
01 caixa de lápis de cor com 24 cores  
01 caixa de giz de cera com 12 cores  
01 conjunto de canetas hidrocor com 12 cores 
04 tubos de cola em bastão (40g)  
01 pasta de plástico com elástico, AZUL, fina 
01 tesoura Tramontina ou Mundial, sem ponta, com nome 
gravado 
01 garrafa de água  
01 toalha para a hora do lanche  

01 camiseta branca, sem estampa, tamanho que o aluno usa,  
para uso em eventos e festividades, com o nome do aluno  
 
Observações:  
01 caneta marcador permanente preta  
01 godê pequeno  
- Os cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e etiquetados com o nome do (a) aluno (a) e o ano. Observar a 
data de validade das tintas, colas e massas. Etiquetar e identificar todos os materiais solicitados. 
- Material do ano anterior que ainda estiver em bom estado pode ser reaproveitado.  

 

 



 

Lista de Material - 2020 
Educação Infantil IV (5 anos) 

 
MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA  
500 folhas de papel sulfiteA4, branco  
100 folhas de papel sulfite A4, colorio 
 
01 conj. de canetas hidrográficas jumbo com 6 cores  
01 blocoeco cores texturas - 2 
01 bloco de desenho – 150 g – 20 folhas – A4 – branco 
01 bloco de papel desenho A3 190g/m2  
02 rolos de papel crepom (escolher: amarelo, azul 
vermelho ou verde)  
01 pasta tipo polionda, azul, fina  
02 pacotes de etiquetas coloridas, tipo bolinha  
02 pedaços de plástico leitoso 010, qualquer cor (70cm x 
50cm)  
04 pote (150g) de massa de modelar UTI GUTI ou SOFT 
ACRILEX 
01 cartela de botões grandes  
02 lixas de madeira grossas  
 
01 caixa de pintura a dedo com 12 cores  
01 caixa de tinta plástica em bisnaga  
01 caixa  de tinta Crystal Cola Relevo – SUGESTÃO: ACRILEX 

01 rolo de fita adesiva colorida – qualquer cor 
01 rolo de fita adesiva transparente – 45X48cm 
 
01 caixa de giz de cera com 12 cores  
01 brocha n° 835-0  
01 pincel chato n° 14  
01 folha de EVA estampada  
03 folha de EVA cores variadas 
01 folha de cartolina laminada de qualquer cor  
01 folha de papel Kraft  
02 tubos de cola líquida (110g)  
01 pacote (1 kg) de areia colorida 
01 camiseta branca, sem estampa, tamanho que o aluno 
usa,  
para uso em eventos e festividades, com o nome do aluno  

  
01 pacote de palito de sorvete, cor variada 
01 palito de churrasco 
01 rolo de lastex 
01 Ecotela 
01 rolo pequeno de barbante 
 
01 tesoura sem ponta Tramontina ou Mundial, com o 
nome gravado  
01 camiseta branca, sem estampa, tamanho M, para 
pintura, com o nome do aluno  
 
04 tubos de cola em bastão  
01 caderno grande quadriculado 1,0cm x 1,0cm brochura 
(40 folhas) 
01 caderno grande tarja verde/azul brochura (40 folhas) 
01 necessarie – Kit Arte personalizado 
 
 Livros didáticos 
1 Livro de Educação Cristã 
01 livro de históriainfantil  (para ciranda de leitura na sala) 
 
MATERIAL PARA MOCHILA  
01 estojo com 2 ou 3 compartimentos  
01 lápis grafite jumbo  
03 lápis HB  
02 borrachas macias  
01 caixas de lápis de cor com 12 cores  
01 apontador com depósito  
 
01 pacote de lenços umedecidos  
01 garrafa de água  
01 troca de roupa 
 

 
 
Observações:  
- os cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e etiquetados com o nome do (a) aluno (a) e o ano.  
- Observar a data de validade das tintas, cola e massa de modelar.  
- Material do ano anterior que ainda estiver em bom estado pode ser reaproveitado. 

 

 



 

Lista de Material - 2020 
Educação Infantil II (3 anos) 

 
                         

 MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA  
 
200 folhas de papel sulfiteA3, branco  
200 folhas de papel sulfite A4, branco 
01 bloco eco cores texturas – 2 – 180g – 36 folhas 
01 bloco de desenho – 150 g – 20 folhas – A4 – branco 
01 bloco de papel desenho A3 190g/m2  
1 caixa de lápis de cor Jumbo (24 cores)  
05 folhas de Color Set ( 1 preta, 4 colorias diversas) 
02 folhas de papel celofane – cores diferentes  
04 tubos de cola branca líquida (grande)  
01 caixa de tinta guache bisnaga 6 cores  
02 rolos de papel crepom, coresdiversas 
azul/amarelo/verde/vermelho  
04 potes de massa de modelar (150g)  
01 caixa de giz de cera grosso Curton Jumbo (12 cores)  
01 caixa de tinta plástica (bisnaga 6 cores)  
01 pincel nº 18  
04 folhas de EVA – cores: 1 branca, 1 preta, 3 coloridas 
01 camiseta branca, sem estampa, tamanho P Adulto, para pintura, com o nome do aluno  
01 avental infantil para pintura 
02 pacotes de lantejoula grandes 100gr cada  
01 brocha nº 835-0  
02 pacotes de etiquetas coloridas, tipo bolinha (grandes 19mm)  
01 rolo de espuma médio, de pintar parede  
02 pacote de palito de sorvete  
30 botões grandes cores diversas 
20 botões médios cores diversas 
01 telapara pintura medindo 30cm X 40cm  
01 revistas para recorte  
01 pacote de algodão colorido  
01 pastapolinda azul – A3 
01 pasta plástica azul – A4 
01 rolo de fita adesiva transparente – 45X48 cm 
01 rolo de fita crepe 
01 rolo de barbante 
(3 ANOS) 
 
 

 
05 sacos plásticos A3 
01 jogo pedagógico (exemplo: quebra-cabeça, de montar,  
de encaixe, de empilhar, pinos, jogo da memória, etc) 
01 camiseta branca, sem estampa, tamanho que o aluno usa,  
para uso em eventos e festividades, com o nome do aluno  
 

01 necessarie – Kit Arte personalizado 
 
Livros didáticos 
1 Livro de Educação Cristã 
01 livro de história infantil  (para ciranda de leitura na sala) 
 

 MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA  
 

01 estojo com 3 divisórias  
04 lápis grafite jumbo (2 estojo- 2 reposição)  
02 borrachas macias (1 estojo- 1 reposição)  
02 apontadores com depósito (1 estojo- 1 
reposição)  
01 caixa de lápis de cor jumbo com 24 cores  

 

HIGIENE PESSOAL  
01 lenço umedecido  
01 saco plástico  
01 garrafa de água  
01 troca de roupas completa( calcinha/cueca, bermuda ou 

calça/ camiseta). 

Observações:  
- Observar a data de validade das tintas, cola e massa de modelar.  
- Material do ano anterior que ainda estiver em bom estado pode ser reaproveitado. 
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Educação Infantil III (4 anos) 

 
MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA  
300 folhas de papel sulfiteA4, branco  
200 folhas de papel sulfite A4, coloria, qualquer cor 
 
01 conj. de canetas hidrográficas jumbo com 6 cores  
02 folha de papel espelho, qualquer cor  
02 folha de papel Kraft  
04 folhas de papel Color Set (01 de cada cor: amarelo / azul 
/ verde / vermelho)  
01 bloco eco cores texturas – 2 – 180g – 36 folhas 
01 bloco de desenho – 150 g – 20 folhas – A4 – branco 
01 bloco de papel desenho A3 190g/m2  
02 rolos de papel crepom (escolher uma cor: amarelo, 
vermelho ou verde)  
01 bloco de desenho A3 190g/m2  
01 pastaplástica, azul, fina  
02 pacotes de etiquetas coloridas, tipo bolinha  
02 pedaços de plástico leitoso 010, qualquer cor (70cm x 
50cm)  
04 pote (150g) de massa de modelar UTI GUTI ou SOFT  
01 cartela de botões grandes  
01 lixas de madeira grossas  
01 caixas de pintura a dedo com 12 cores  
01 caixa de tinta plástica em bisnaga  
01 caixa  de tinta Crystal Cola Relevo – SUGESTÃO: ACRILEX 

 
01 rolo de espuma, pequeno, de poliester 
01 caixa de tinta guache 
01 caixas de giz de cera grosso Curton com 12 cores  
01 brocha n° 835-0  
01 pincel chato n° 14  
01 folha de EVA estampada  
03 folhas de EVA cores diversas 
01 folha de cartolina laminada de qualquer cor  
02 tubos de cola líquida  
04 tubos de cola bastão 
01 rolo de  lastex 

01 rolo de fita adesiva transparente – 45X48 cm 
01 rolo de fita crepe 
01 rolo de barbante 
05 sacos plásticos A3 
 
01 tesoura sem ponta Tramontina ou Mundial, com o 
nome gravado  
01 agulha grande, sem ponta, para tapeçaria  
01 camiseta branca, sem estampa, tamanho M, para 
pintura, com o nome do aluno  
01 necessarie – Kit Arte personalizado 
 
Livros didáticos 
1 Livro de Educação Cristã 
01 livro de história infantil  (para ciranda de leitura na sala) 
01 rolo de barbante, qualquer cor  
01 pacote de caixas de fósforo  
02 pacote de palitos de sorvete  
03 potes pequenos de lantejoulas coloridas  
01 cartela de etiquetas brancas  
01 pacote de 1kg de areia colorida 
01 camiseta branca, sem estampa, tamanho que o aluno 
usa,  
para uso em eventos e festividades, com o nome do aluno  
 
 
MATERIAL DE SALA DE AULA  
01 estojo com 2 ou 3 compartimentos  
02 lápis grafite jumbo  
02 borrachas macias (casa)  
02 caixas de lápis de cor jumbo com 12 cores  
01 apontador com depósito  
MATERIAL PARA MOCHILA  
01 pacote de lenços umedecidos  
01 garrafinha de água  
01 troca de roupa  
 

 
Observações: -.  
Observar a data de validade das tintas, colas e massas.  

- Material do ano anterior que ainda estiver em bom estado pode ser reaproveitado. 


