
 

 

LISTA DE MATERIAL 1° ANO 

LISTA DE MATERIAS DE CONSUMO, USO INDIVIDUAL. A REPOSIÇÃO DEVE SER FEITA SEMPRE QUE NECESSÁRIO. 

QUANTIDADE ITENS 

3 cadernos de brochura capa dura, universitário, 96 folhas 

1 caderno pequeno de 100 folhas 

1  caderno de desenho de capa dura (grande) 

1 agenda com uma página por dia 

1 estojo pequeno* contendo: 2 lápis grafite nº 2, 2 borrachas brancas e 1 apontador com depósito 

1 régua de 15 cm 

1 Estojo grande* contendo: 1 caixa de lápis de cor grande 12 cores e 1 tesoura (sem ponta) 

2 tubos grandes de cola bastão 

2  tubos pequenos de cola branca líquida 

2 potes grandes de massinha Soft (cores variadas) 

4 envelopes tamanho ofício 

1 caixinha de material dourado de madeira (individual) 

1 gibi novo 

1 bloco canson criativo colorido com 8 cores 

1 bloco de papel canson 

Importante que todos os materiais sejam ETIQUETADOS com o nome do aluno e o seu respectivo ano. 
Eventualmente, para aulas específicas de laboratório de ciências ou de arte, poderá ser solicitado o envio de uma 

camiseta branca de algodão ou avental. 

 

 

LISTA DE MATERIAL 2° ANO 

LISTA DE MATERIAS DE CONSUMO, USO INDIVIDUAL. A REPOSIÇÃO DEVE SER FEITA SEMPRE QUE NECESSÁRIO. 

QUANTIDADE ITENS 

3 cadernos de brochura capa dura, universitário, 96 folhas 

1  caderno de desenho sem margem 96 folhas capa dura 

1 caderno de brochura 96 folhas  

1 caderno de brochura pequeno 50 folhas 

1 agenda com uma página por dia com data / dimensão 13x20 

1 estojo 

2 lápis grafite nº 2 

2 borrachas brancas 

1 apontador com depósito 

2 tubos de cola bastão (grande) 

1 tesoura sem ponta 

1 caixa de lápis de cor grande 12 cores 

3 envelopes brancos tamanho ofício 

10 sacos plásticos com 4 furos 

1 gibi novo 

1 pote de massa de modelar (qualquer cor) 

100 folhas de sulfite branco 

1 kit Leoni n° 2 

1 régua 20 cm 

1 régua 30 cm 

1 pacote de papel vergê 

1 kit de material dourado 

1 bloco de papel canson A4 

1 bloco canson criativo colorido com 8 cores 

1 conjunto de canetinhas 12 cores 

1 caixa de giz de cera 12 cores 

Importante que todos os materiais sejam ETIQUETADOS com o nome do aluno e o seu respectivo ano. 
Eventualmente, para aulas específicas de laboratório de ciências ou de arte, poderá ser solicitado o envio de uma 

camiseta branca de algodão ou avental. 

 



 

 

LISTA DE MATERIAL 3° ANO 

LISTA DE MATERIAS DE CONSUMO, USO INDIVIDUAL. A REPOSIÇÃO DEVE SER FEITA SEMPRE QUE NECESSÁRIO. 

QUANTIDADE ITENS 

6 cadernos de brochura capa dura, universitário, 96 folhas 

1 caderno quadriculado (1 cm x 1 cm) 96 folhas 

1  caderno de desenho sem margem 96 folhas capa dura 

1 agenda com uma página por dia 

1 estojo 

2 lápis grafite nº 2 

2 borrachas brancas 

1 apontador com depósito 

1 caneta marca texto 

2 tubos de cola bastão (grande) 

1 régua 20 cm 

1 régua 30 cm 

1 tesoura sem ponta 

1 caixa de lápis de cor grande 12 cores 

1 conjunto de canetinhas 12 cores 

3 envelopes brancos tamanho ofício 

1 pacote de sulfite colorido com 100 folhas  

1 pacote de sulfite branco com 100 folhas 

2 blocos de canson branco 

3 folhas vegetal A4 

10 sacos plásticos com 4 furos 

1 caixinha de material dourado de madeira 

1 kit Leoni n° 2 

1 bloco de papel canson A4 cor creme 

Importante que todos os materiais sejam ETIQUETADOS com o nome do aluno e o seu respectivo ano. 
Eventualmente, para aulas específicas de laboratório de ciências ou de arte, poderá ser solicitado o envio de uma 

camiseta branca de algodão ou avental. 

 

 

LISTA DE MATERIAL 4° ANO 

LISTA DE MATERIAS DE CONSUMO, USO INDIVIDUAL. A REPOSIÇÃO DEVE SER FEITA SEMPRE QUE NECESSÁRIO. 

QUANTIDADE ITENS 

7 cadernos de brochura capa dura, universitário, 96 folhas 

1  caderno de desenho sem margem 96 folhas capa dura 

1 Caderno quadriculado (1 cm x 1 cm) 

1 agenda com uma página por dia 

1 estojo 

2 lápis grafite nº 2 

2 borrachas brancas 

1 apontador com depósito 

1 caneta preta 

1 caneta azul 

1 caneta marca texto 

2 tubos de cola bastão (grande) 

1 régua de 30 cm 

1 tesoura sem ponta 

1 caixa de lápis de cor grande 12 cores 

4 envelopes branco tamanho A3 

10 sacos plásticos com 4 furos 

1 pacote de sulfite colorido com 100 folhas 

1 pacote de sullfite branco com 100 folhas 

10 folhas de papel vegetal A4 

1 gibi novo 



 

 

1 bloco de papel canson com folhas coloridas A4 

1 bloco de papel canson A4 

1 conjunto de canetinhas 12 cores 

1 caixa de giz de cera 12 cores 

Importante que todos os materiais sejam ETIQUETADOS com o nome do aluno e o seu respectivo ano. 
Eventualmente, para aulas específicas de laboratório de ciências ou de arte, poderá ser solicitado o envio de uma 

camiseta branca de algodão ou avental. 

 

 

LISTA DE MATERIAL 5° ANO 

LISTA DE MATERIAS DE CONSUMO, USO INDIVIDUAL. A REPOSIÇÃO DEVE SER FEITA SEMPRE QUE NECESSÁRIO. 

QUANTIDADE ITENS 

8 cadernos de brochura capa dura, universitário, 96 folhas 

1  caderno de desenho sem margem 96 folhas capa dura 

1 agenda com uma página por dia 

1 estojo 

2 lápis grafite nº 2 

2 borrachas brancas 

1 apontador com depósito 

1 caneta preta 

1 caneta azul 

1 caneta marca texto 

2 tubos de cola bastão  

1 régua de 30 cm 

1 tesoura sem ponta 

1 calculadora simples 

20 sacos plásticos com 4 furos 

1 pacote de sulfite colorido com 100 folhas 

1 pacote de sulfite branco com 100 folhas 

1 caixa de lápis de cor grande 12 cores 

10 folhas de papel almaço 

5 folhas quadriculadas 1 cm x 1 cm 

2 gibis novo 

1 tranferidor 

1 bloco de papel canson com folhas coloridas A4 

2 blocos de papel canson A4 

1 caixa de massa de modelar 

1 conjunto de canetinhas 12 cores 

1 caixa de giz de cera 12 cores 

Importante que todos os materiais sejam ETIQUETADOS com o nome do aluno e o seu respectivo ano. 
Eventualmente, para aulas específicas de laboratório de ciências ou de arte, poderá ser solicitado o envio de uma 

camiseta branca de algodão ou avental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE MATERIAL – 6° AO 9° ANO 

LISTA DE MATERIAS DE CONSUMO, USO INDIVIDUAL. A REPOSIÇÃO DEVE SER FEITA SEMPRE QUE NECESSÁRIO. 

QUANTIDADE ITENS 

2 cadernos de 10 matérias 

1 estojo 

3 canetas azuis 

3 canetas pretas 

2 lápis grafite nº 2 

2  borrachas brancas 

1 apontador com depósito 

1 caderno de desenho 96 folhas capa dura 

1 caixa de canetinhas com 12 cores 

1 caixa de lápis de cor com 12 cores 

1 régua de 30cm 

1 cola bastão (grande) 

1 tesoura (ponta arredondada) 

1 lápis de desenho 2B 

Imporante que todos os materiais sejam ETIQUETADOS com o nome do aluno e o seu respectivo ano. 
Eventualmente, para aulas específicas de laboratório de ciências ou de arte, poderá ser solicitado o envio de uma 

camiseta branca de algodão ou avental. 

 

 

LISTA DE MATERIAL – 1ª, 2ª e 3ª SÉRIE – MÉDIO REGULAR 

LISTA DE MATERIAS DE CONSUMO DE USO INDIVIDUAL. A REPOSIÇÃO DEVE SER FEITA SEMPRE QUE NECESSÁRIO. 

QUANTIDADE ITENS 

2 cadernos universitários ou fichário 

1 estojo 

3 canetas azuis 

3 canetas pretas 

2 lápis grafite nº 2 

2 borrachas brancas 

1 apontador com depósito 

1 caderno de desenho 96 folhas capa dura 

1 caixa de canetinhas com 12 cores 

1 caixa de lápis de cor com 12 cores 

1 régua de 30cm 

1 cola bastão grande 

1 tesoura (ponta arredondada) 

1 lápis de desenho 2B 

1 calculadora científica 

Importante que todos os materiais sejam ETIQUETADOS com o nome do aluno e o seu respectivo ano. 
Eventualmente, para aulas específicas de laboratório de ciências ou de arte, poderá ser solicitado o envio de uma 

camiseta branca de algodão ou avental. 

 

 


