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2º Ano - Ensino Fundamental I 
 

1 Caderno de desenho grande com 96 folhas 

1 Caderno de linhas verdes brochura capa dura formato 187 x 245mm 

1 Caixa de giz cera 12 cores 

1 Conjunto canetinha hidrocor 

1 

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. 

1 Régua 30cm acrílica 

1 Revistinha (Picolé) de palavra cruzada 

1 Revistinha em quadrinhos 

1 Tubo de cola bastão 20g 

*2 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. 
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3º Ano - Ensino Fundamental I 
 

3 Caderno brochurão capa dura com 96 folhas (Não pode ser espiral) 

1 Caderno de desenho grande com 96 folhas (ARTES) 

1 Caderno de linhas verdes brochura capa dura formato 187 x 245mm 

1 Caderno quadriculado brochurão grande  

1 

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 

1 Minidicionário – Língua Portuguesa 

1 Pasta com elástico para tarefas 

1 Régua 30cm acrílica 

 

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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4º Ano - Ensino Fundamental I 
 

1 Caderno brochurão capa dura com 48 folhas 

1 Caderno de Caligrafia pequeno tipo “paisagem” 

4 Cadernos brochurão capa dura com 96 folhas -  não pode ser espiral 

1 

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 

1 Minidicionário – Língua Portuguesa  

1 Pasta (plástica) fina com elástico 

1 Régua 30cm acrílica 

1 Tubo de cola bastão 20g  

1 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. 
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5º Ano - Ensino Fundamental I 
 

1 Caderno de 8 matérias (aula turno da manhã) - pode ser espiral 

1 Caderno de desenho grande (Matemática Aplicada)  

5 
Cadernos brochurão capa dura com 96 folhas - NÃO PODE SER ESPIRAL (Português - 

Matemática - História / Geografia - Inglês - Ciências) 

*1 Calculadora com 8 dígitos (com teclado e visor grande) 

1 

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 

1 Minidicionário – Língua Portuguesa (atualizado) 

 
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. 




