
 

 
 

2º ANO / 2020 
 
 

LISTA DO MATERIAL INDIVIDUAL A SER PROVIDENCIADO PELOS PAIS: 
 
03 cadernos universitários - brochura - 96 fls.  
01 caderno - brochura - 50 fls. (cor ou ilustração 

da preferência). Solicitamos que os cadernos 
universitários sejam de brochura, pois os de 
espiral dificultam a escrita próxima à margem 
interna do caderno. Portanto, não aceitaremos 
caderno espiral. 

01 caderno de desenho tamanho A4 sem margem 
(artes) 

01 stetro (borracha trifásica para colocar no lápis e 
favorecer a escrita). Poderá ser adquirido na 
escola. 

05 lápis pretos HB nº 2 
02 borrachas brancas 
01 apontador 
01 régua de 30 cm 
01 tesoura sem ponta 
05 colas de bastão 
01 pasta catálogo com 30 plásticos 
01 pasta com aba de elástico – tamanho A4 
01 caixa de lápis de cor 
01 caixa de caneta hidrocor 
 

 
 

 Todos os alunos deverão trazer os livros e materiais escolares na primeira semana. 
(etiquetados) 

 Atenção: É importante revisar o estojo do aluno semanalmente e repor alguns materiais 
como: lápis preto, cola e borracha. 

 
 



 

 
 

3º ANO / 2020 
 
 

LISTA DO MATERIAL INDIVIDUAL A SER PROVIDENCIADO PELOS PAIS: 
 
02 cadernos universitários - brochura - 96 fls. 

(cor ou ilustração da preferência). Solicitamos 
que os cadernos universitários sejam de 
brochura, pois os de espiral dificultam a escrita 
próxima à margem interna do caderno. 
Portanto, não aceitaremos caderno espiral. 

04 cadernos universitários – brochura – 50 fls. 
01 caderno de desenho tamanho A4 sem margem 
(artes) 
05 lápis pretos HB nº 2 
 

03 borrachas brancas 
01 apontador 
01 régua de 30 cm  
01 tesoura sem ponta 
05 colas de bastão grande 
01 pasta catálogo com 50 plásticos 
01 pasta com aba de elástico 
01 caixa de lápis de cor 
01 caixa de caneta hidrocor 
 

 
 Todos os alunos deverão trazer os livros e materiais escolares na primeira semana. 

(etiquetados); 
 Atenção: É importante revisar o estojo do aluno semanalmente e repor alguns materiais 

como: lápis preto, cola e borracha. 
 
 



 

 
 

4º ANO / 2020 
 
 

LISTA DO MATERIAL INDIVIDUAL A SER PROVIDENCIADO PELOS PAIS: 
 
02 cadernos universitários - brochura - 96 fls. 

(cor ou ilustração da preferência). Solicitamos 
que os cadernos universitários sejam de 
brochura, pois os de espiral dificultam a escrita 
próxima à margem interna do caderno. 
Portanto, não aceitaremos caderno espiral. 

04 cadernos universitários – brochura – 50 fls. 
01 caderno de desenho tamanho A4 sem margem 
(artes) 
05 lápis pretos HB nº 2 
03 borrachas brancas 
01 apontador 

01 régua de 30 cm  
01 tesoura sem ponta 
03 colas de bastão grande 
01 pasta catálogo com 50 plásticos 
01 pasta com aba de elástico 
01 caixa de lápis de cor 
01 caixa de caneta hidrocor 
01 calculadora simples 
01 régua geométrica 
 

 
 

 Todos os alunos deverão trazer os livros e materiais escolares na primeira semana. 
(etiquetados) 

 Atenção: É importante revisar o estojo do aluno semanalmente e repor alguns materiais 
como: lápis preto, cola e borracha. 

 
 
 



 

 
 

5º ANO / 2020 
 
 

LISTA DO MATERIAL INDIVIDUAL A SER PROVIDENCIADO PELOS PAIS: 
 
02 cadernos universitários - brochura - 96 fls. 

(cor ou ilustração da preferência). Solicitamos 
que os cadernos universitários sejam de 
brochura, pois os de espiral dificultam a escrita 
próxima à margem interna do caderno. 
Portanto, não aceitaremos caderno espiral. 

04 cadernos universitários – brochura – 50 fls. 
01 caderno de desenho tamanho A4 sem margem 
(artes) 
05 lápis pretos HB nº 2 
03 borrachas brancas 
01 apontador 
01 régua de 30 cm  

01 tesoura sem ponta 
03 colas de bastão 
01 pasta catálogo com 50 plásticos 
01 pasta com aba de elástico 
01 caixa de lápis de cor 
01 caixa de caneta hidrocor 
01 caneta esferográfica azul 
01 caneta esferográfica preta 
01 corretivo/branquinho 
01 calculadora simples  
01 régua geométrica 
 

 
 

 Todos os alunos deverão trazer os livros e materiais escolares na primeira semana. 
(etiquetados) 

 Atenção: É importante revisar o estojo do aluno semanalmente e repor alguns materiais 
como: lápis preto, cola e borracha. 


