
02 – Pastas com abas e elástico 
plastificadas fina;
01 – Estojo com zíper de 4 repartições;
02 – Lápis pretos triangulares;
01 – Borracha macia;
01 – Apontador com depósito; 
01 – Caixa de giz de cera 12 cores;
01 – Caixa de lápis de cor triangular 12 
cores;
01 – Conjunto de canetas hidrocor 12 
cores;
01 – Tesoura sem ponta de boa 
qualidade;
01 – Tubo de cola branca 90g;
04 – Tubos de cola bastão 40g;
01 – Caixa organizadora camisa ou caixa 
polionda 26x12;
01 – Tela de pintura 20x20;
01 – Pincel chato nº20;

Material do Aluno:

01 – Rolo de pintura;
02 – Potes de massa de modelar à base 
de amido 500 grs;
02 – Potes de tinta fosca PVA 500ml 
(coloridos);
01 – Pacote de palito de sorvete;
01 – Pacote de pratinho de papelão;
01 – Rolo de fita crepe grossa;
01 – Novelo de lã;
01 – Bloco de folha A4 colorida 120g ou 
180g;
01 – Bloco de folha A4 branca 120g ou 
180g;
01 - Jogo pedagógicos de montar de 
plástico. 
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03 – Folhas de papel cartolina (02 brancas 
e 01 colorida); 
04 – Folhas de papel color set (cores 
variadas);
03 – Rolos de papel crepom (cores 
variadas);

03 – Placas de E.V.A 2mm  (01 lisa, 01 
estampada e 01 felpuda);
01 – Rolo de fita adesiva transparente 
larga;
05 – Plásticos ofício A4;
01 – Bloco de folha A3 branco 180g.

Materiais de Uso Pessoal 

01 -  Nécessaire contendo: escova de 
dentes, creme dental e toalha de mão;
01 – Garrafa;
01 – Pente ou escova de cabelo;
01 – Boné;
03 – Caixas de lenço de papel;
01 – Pacote de lenço umedecido;

01 – Toalha com nome para lancheira;
01 – Repelente;
01 – Protetor Solar;
01 – Camiseta velha e grande para aula de 
pintura;
04 - Máscaras para troca.

LISTA DE MATERIAIS
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Visando melhor aproveitamento dos materiais de papelaria, os pais podem adquiri-los em forma de Vale Coletivo.
 

Todos os materiais individuais, inclusive lápis, borracha, apontador, régua e colas devem ser identificadas com o 
nome do aluno.

Observações:



DICA FERA:
Quando possível reutilize os materiais de 
anos anteriores.

Livros

2ºBimestre1ºBimestre

O monstro das cores
Autora: Anna Llenas
Editora: Ciranda Cultural

O mundinho de boas atitudes
Autora: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen
Editora: DCL

4ºBimestre3ºBimestre

O fim da fila
Autor: Marcelo Pimentel
Editora: Rovelle

Sinfonia dos animais
Autor: Dan Brown
Editora: Arqueiro


