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Lista de Materiais 2021

ALUNOS NOVATOS
2º Ano - Ensino Fundamental I
1
1
1
1
1
1
1
*500
*2
2
1
*1
1
1
1
1
*1
*6
1
*2

Caderno de desenho grande com 96 folhas
Caderno de linhas verdes brochura capa dura formato 187 x 245mm
Caixa de giz cera 12 cores
Conjunto canetinha hidrocor
Estojo com 3 repartições contendo: 2 lápis de escrever n° 2, 2 borrachas brancas,1
tesoura sem ponta, 1 apontador com depósito, 1 caneta marca texto amarela, 1 caixa
de lápis de cor.
Folha E.V.A fantasia / glitter
Folha E.V.A liso
Folhas de papel sulfite A4 branco
Folhas de papel: Color set, cartolina branca, fantasia, papel americano e papel
crepom
Metros de contact incolor
Pacote de folha Lumi Paper
Pacote de folha sulfite colorida
Pacote de papel canson
Régua 30cm acrílica
Revistinha (Picolé) de palavra cruzada
Revistinha em quadrinhos
Rolo de durex largo (18x50)
Sacos de plásticos grosso tamanho A4
Tubo de cola bastão 20g
Tubos de cola branca 90g

Observações:







Todos os alunos devem ter em seu material 2 máscaras de proteção por turno.
Todo material deverá ser etiquetado com o nome da criança e a série
O material que está destacado (*), será de uso individual e permanecerá na escola.
Não usar caderno com separações e nem fichário.
O material deverá ser entregue no primeiro dia de aula.
O livro de literatura será pedido no 1° bimestre do ano letivo.

Colégio Vale do Sapucaí – Anglo Pouso Alegre
Telefone: 35| 3449.9240
contato@anglopousoalegre.com.br
www.anglopousoalegre.com.br
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Lista de Materiais 2021

ALUNOS NOVATOS
3º Ano - Ensino Fundamental I
3
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Caderno brochurão capa dura com 96 folhas (Não pode ser espiral)
Caderno de desenho grande com 96 folhas (ARTES)
Caderno de linhas verdes brochura capa dura formato 187 x 245mm
Caderno quadriculado brochurão grande
Caixa de cola colorida com 6 cores
Caixa giz de cera com 12 cores
Cartolina fantasia
Conjunto canetinha hidrocor
Envelopes pardo tamanho A4
Estojo com 3 repartições contendo: 2 lápis escrever nº2, 2 borrachas brancas, 1
tesoura sem ponta, 1 apontador com depósito, 1 caneta marca texto amarela, 1 caixa
de lápis de cor, tubo de cola branca 90g, tubo de cola bastão 20g
Folha de cada papel: cartão, crepom e celofane
Folha de cada papel: color set e cartolina branca, cartolina colorida, e EVA sem
gliter.
Folhas de papel sulfite A4 branco
Minidicionário – Língua Portuguesa
Monobloco branco liso (sem ilustrações)
Pacote de Lumi Paper
Pacote de palitos coloridos
Pacote de papel canson
Pacote de papel sulfite A4 colorido
Pasta com elástico para tarefas
Régua 30cm acrílica
Rolo de barbante grosso branco ou colorido
Rolo de durex largo
Rolo de fita crepe
Tinta de MDF pequena

Observações:







Todos os alunos devem ter em seu material 2 máscaras de proteção por turno.
Todo material deverá ser etiquetado com o nome da criança e a série
O material que está destacado (*), será de uso individual e permanecerá na escola.
Não usar caderno com separações e nem fichário.
O material deverá ser entregue no primeiro dia de aula.
O livro de literatura será pedido no 1º bimestre do ano letivo.
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ALUNOS NOVATOS
4º Ano - Ensino Fundamental I
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Caderno brochurão capa dura com 48 folhas
Caderno de Caligrafia pequeno tipo “paisagem”
Cadernos brochurão capa dura com 96 folhas - não pode ser espiral
Estojo com 3 repartições contendo: 2 lápis escrever nº2, 2 borrachas brancas, 1
tesoura sem ponta, 1 apontador com depósito, 1 caneta marca texto amarela, 1 caixa
de lápis de cor
Folha de cada papel: fantasia e americano
Folhas de papel cartão
Folhas de papel crepom
Folhas de papel sulfite A4 branco
Metro de papel contact incolor
Minidicionário – Língua Portuguesa
Monobloco pautado com 4 furos branco sem ilustração
Pacote de papel canson
Pacote de papel sulfite A4 colorido
Pasta (plástica) fina com elástico
Régua 30cm acrílica
Rolo de barbante grosso
Rolo de durex largo (18x50)
Rolos de fita crepe 18x50
Rolo de fita dupla face
Tubo de cola bastão 20g
Tubo de cola branca

Observações:







Todos os alunos devem ter em seu material 2 máscaras de proteção por turno.
Todo material deverá ser etiquetado com o nome da criança e a série
O material que está destacado (*), será de uso individual e permanecerá na escola.
Não usar caderno com separações e nem fichário.
O material deverá ser entregue no primeiro dia de aula.
O livro de literatura será pedido no 1° bimestre do ano letivo.

Colégio Vale do Sapucaí – Anglo Pouso Alegre
Telefone: 35| 3449.9240
contato@anglopousoalegre.com.br
www.anglopousoalegre.com.br

3

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ
COLÉGIO VALE DO SAPUCAÍ
Av. Prefeito Tuany Toledo, 470 – Fátima – Pouso Alegre, MG
Autorizado pela Portaria 488/2009 de 24.04.2009 – SEE/MG
Reconhecido pela Portaria 836/2011 de 09.07.2011 – SEE/MG
sexta-feira, 7 de janeiro de 2021 | 09:50

Lista de Materiais 2021

ALUNOS NOVATOS
5º Ano - Ensino Fundamental I
1
1
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*1
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Caderno de 8 matérias (aula turno da manhã) - pode ser espiral
Caderno de desenho grande (Matemática Aplicada)
Cadernos brochurão capa dura com 96 folhas - NÃO PODE SER ESPIRAL (Português Matemática - História / Geografia - Inglês - Ciências)
Calculadora com 8 dígitos (com teclado e visor grande)
Estojo com 3 repartições contendo: 2 lápis escrever nº 2, 2 borrachas brancas, 1
tesoura sem ponta, 1 apontador com depósito, 1 caneta marca texto amarela, 1 caixa
de lápis de cor, cola
Folha de cada papel: color set, cartolina branca e crepon
Folhas de papel milimetrado (Matemática)
Folhas de papel sulfite A4 branco
Minidicionário – Língua Portuguesa (atualizado)
Monobloco pautados com 4 furos branco sem ilustração
Pacote de papel canson
Pacote de papel sulfite A4 colorido
Rolo de barbante grosso branco ou colorido
Rolo de durex largo 18x50
Rolo de fita dupla face

Observações:







Todos os alunos devem ter em seu material 2 máscaras de proteção por turno.
Todo material deverá ser etiquetado com o nome da criança e a série
O material que está destacado (*), será de uso individual e permanecerá na escola.
Não usar caderno com separações e nem fichário.
O material deverá ser entregue no primeiro dia de aula.
O livro de literatura será pedido no 1° bimestre do ano letivo.
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