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LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2014 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL I 

 
Material de uso individual (identificar) 

  
 01 pasta pequena para agenda 
 01 revista para recorte 

 

 01 camiseta manga longa, para pintura, 
tamanho adulto 

 

  
 02 fotos 7x5 
 01 foto com o pai 
 01 foto com a mãe 

 

 Botões – diversos tamanhos 
 01 tesoura sem ponta 
 01 garrafinha para água 
 01 pastinha plástica tamanho A4  
 03 saquinhos plásticos tamanho A3 
 01 pote de massa de modelar soft (500g) 
 01 rolo pequeno para pintura 

 

  
Material de higiene – deixar na mochila  
 

 

 01 toalha para mesa (lanche)  
 01 escova de dente com proteção   
 01 estojo ou necessarie  
 01 estojo de lenços umedecidos   
 01 creme dental  

  
 
 
Observações: 

 Valor de R$ 20,00 (vinte reais) para aquisição de jogos pedagógicos, a ser cobrado no DOC 

do mês de março; 

 01 agenda escolar que será entregue no início do ano letivo e cobrada no DOC do mês de 

abril; 

 Todo material e uniforme deverá ser identificado; 
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LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2014 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL II 

 
Material de higiene – deixar na mochila 

 
 

 01 toalha de rosto (com alça e nome)  
 01 escova de dente com estojo de proteção  
 01 creme dental  
 01 toalha para mesa (lanche)  
 01 estojo ou necessarie  

 
 
 

 

Material de uso individual 
 

 

 01 tesoura sem ponta (aço inox com fio) 
 10 botões sortidos 
 01 pcte de lantejoulas 
 01 pincel nº 12 
 01 pincel de silicone para culinária 

 

  
 02 fotos 7x 5  

  
 01 pasta pequena para agenda  
 01 camiseta para pintura, tamanho adulto  

            03 sacos plástico tamanho A4 
 02 revistas para recorte 
 01 garrafinha para água 
 01 pote de massa de modelar Soft (500g) 

 

 

  
  
  
 Valor de R$ 20,00 (vinte reais) para aquisição de jogos pedagógicos, a ser cobrado no DOC 

do mês de março. 

 01 agenda escolar que será entregue no início do ano letivo e cobrada no DOC do mês de 

abril. 

 Livro Matemática da Minha Vida – à venda na Biblioteca da escola, de 06 de fevereiro até 20 

de fevereiro.  

 Todo material e uniforme deverá ser identificado. 
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LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2014 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL III 
 

Material de higiene – deixar na mochila 
 

 
 

 01 toalha com nome (para o lanche)  
 01 escova de dente   
 01 creme dental 
 01 estojo ou necessarie (armazenar escova 

de dente e creme dental) 
 

Material de uso individual (identificado com o 
nome da criança) 

 

 
 

 01 pasta pequena para agenda 
 01 tubo de cola Tenaz – para facilitar a 

reposição (90 g) 

 

 02 fotos 7x5  
 01 caixa de giz de cera - 12 cores (colocar 

nome em todas as unidades da caixa) 
 01 caixa de lápis de cor Faber Castel - 12 

cores (colocar nome em todos os lápis) 
 01 conjunto de canetinhas Faber Castel - 12 

cores (colocar nome em todas as 
canetinhas) 

 

 01 camiseta para pintura (tamanho adulto)  
 01 tesoura sem ponta 

 

 01 apontador com lixeira   
 02 lápis n° 02 (colocar nome em todos os 

lápis) 
 

 01 borracha  
 01 estojo para guardar o material (tesoura, 

lápis, borracha e apontador) 
 03 sacos plásticos tamanho A4 (sem furos) 
 03 sacos plásticos tamanho A3 
 01 pasta com elástico tamanho A4 
 01 pincel n°12 (cerdas macias) 
 01 lixa preta 
 01 pote de massa de modelar soft (500g) 
 10 botões (tamanho grande)  
 01 pcte. lantejoulas (tamanho grande) 
 01 cartela de etiquetas de bolinhas (TP 19 – 

50 unid.) 
 03 revistas para recorte 
 01 caixa de fósforo 
 01 pacote com 50 palitos de picolé colorido 
 Fichário 4 argolas tamanho A4. Cor: 

 

preferencialmente CRISTAL. 
 Pincel Trincha tamanho 12mm 

 
 

 
  

  
  

  



  
  

  
  
Observações: 

 

 Valor de R$ 20,00 (vinte reais) para aquisição de jogos pedagógicos, a ser cobrado no DOC 

do mês de março; 

 01 agenda escolar que será entregue no início do ano letivo e cobrada no DOC do mês de 

abril; 

 Livro Matemática da Minha Vida – à venda na Biblioteca da escola, de 06 de fevereiro até 20 

de fevereiro.  

 Todo material e uniforme deverá ser identificado;  

 Sugestão: caso prefiram enviar os materiais (lápis de cor, caneta hidrocor e giz de cera) 

também em estojo, este deve possuir 3  divisórias para o melhor manuseio e organização. 
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LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2014 

1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Material de uso individual Material de higiene – deixar na mochila 
 02 lápis n° 02  01 toalha de rosto identificada 
 01 apontador  01 escova de dente com estojo 
 01 borracha  01 creme dental 
 01 régua de 30 cm  01 toalha para mesa (lanche) 
 01 tesoura sem ponta   01 estojo ou necessarie 
 01 tubo de cola (90 gramas)  
 01 caixa de giz de cera (12 cores)   
 01 pacote de massa de modelar  
 01 pote para guardar a massa de modelar 

(depois de usada) 
 

 01 pincel (TIGRE 815 - 14)  
 01 caixa de lápis de cor (12 cores)  
 01 pasta pequena para agenda  
 01 camiseta para pintura, tamanho adulto  
 01 pano para limpar o pincel  
 1 estojo  
 1 estojo de canetinhas  
 1 caderno capa dura, grande e sem 

espiral – para aula de Inglês 
 

 01 pastinha – A4 para aulas de Alemão  
 01 caderno grande de capa dura, sem 

espiral 
 

 
Observações: 

 Valor de R$ 20,00 (vinte reais) para aquisição de jogos pedagógicos, a ser cobrado no DOC 

do mês de março; 

 01 agenda escolar que será entregue no início do ano letivo e cobrada no DOC do mês de 

abril; 

 Livro Matemática da Minha Vida – à venda na Biblioteca da escola, de 06 de fevereiro até 20 

de fevereiro.  

 Todo material e uniforme deverá ser identificado (lápis e canetinhas devem ser identificados 

individualmente); 
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LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2014 

2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 
 01 caixa pequena, individual, de material 

dourado (madeira-colocar em pote de 
plástico) 

 01 pote de sorvete (vazio) 
 100 palitos de picolé 
 10 liguetas 

 02 cartela de adesivos 
 03 saquinhos tamanho A4 

 01 caderno grande capa dura, linhas simples 
(sem espiral, sem desenhos e com margem) 

 01 livro de leitura 
 03 folhas quadriculadas 

 01 caderno de caligrafia  
 01 tubo de cola (90 gramas) 
 03 lápis nº 02 
 01 apontador 
 02 borrachas 
 01 régua 30 cm 
 01 tesoura sem ponta (de aço inox) 

 02 revistas para recorte 
 01 caderno para aula de Inglês – capa dura e sem 

aspiral 
 

 01 camiseta para pintura, tamanho adulto 
 01  pasta pequena para a agenda 
 01 pasta tamanho ofício 

 01 caderno para aula de Música - capa dura e 
sem espiral 

 01 pano para limpar o pincel 
 01 pacote massa de modelar (colocar em 

pote plástico) 

 01 caderno para aula de Alemão - capa dura e 
sem espiral 

 01 pacote lantejoulas 
 01 caixa de giz de cera  
 01 pincel (nº10) 
 01 estojo de canetinhas esferográficas 
 01 caixa de lápis de cor (no mínimo 12 cores) 

 

 Material de higiene – deixar na mochila 
 01 caneta marcador de texto  01 toalha para mesa (lanche) 
 01 caderno de desenho  01 toalha de rosto 

 Escova e pasta de dente 
 

 
Observações: 

 Valor de R$ 20,00 (vinte reais) para aquisição de jogos pedagógicos, a ser cobrado no DOC 

do mês de março; 

 01 agenda escolar que será entregue no início do ano letivo e cobrada no DOC do mês de 

abril; 

 Livro de Língua Portuguesa – Projeto Apis – 1ªedição – Estará disponível na Biblioteca da 

escola de 06 de fevereiro até 20 de fevereiro. 

 Livro Matemática da Minha Vida – à venda na Biblioteca da escola, de 06 de fevereiro até 20 

de fevereiro.  

 Todo material e uniforme deverá ser identificado; 
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LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2014 
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 01 caderno grande capa dura, linhas 

simples, sem aspiral 
 01 caixa pequena, individual, de material 

dourado (madeira – guardar em pote 
plástico) 

 01 caderno para aula de Música (pequeno) 
 01 caderno para aula de Inglês (pequeno) 

 01 caderno para matemática, sem aspiral 
(quadriculado tamanho A4) 

 01 caderno para aula de Alemão (pequeno) 

 01 caderno de caligrafia  
 03 lápis n° 02 Material de higiene – deixar na mochila 
 01 apontador  01 toalha para mesa (lanche) 
 01 borracha  
 01 régua de 30 cm  
 01 tesoura sem ponta   
 01 tubo de cola (90g) 
 01 estojo de canetinhas 
 01 caneta colorida 
 03 saquinhos plásticos tamanho A4 
 01 pastinha tamanho A4 – para organização 

dos trabalhos 

 

  
 01 caixa de giz de cera - 12 cores  
 01 pincel (TIGRE Nº 10)  
 01 caixa de lápis de cor (no mínimo 12 

cores) 
 

  
 01 pano para limpar o pincel  

 
 

 

Observações: 

 01 dicionário Língua Portuguesa ilustrado de A a Z - 2ª edição. Ed Saraiva – estará à venda 

na escola a partir de 06 de fevereiro. 

 01 dicionário Língua Alemã. 

 Valor de R$ 20,00 (vinte reais) para aquisição de jogos pedagógicos, a ser cobrado no DOC 

do mês de março. 

 Livro Matemática da Minha Vida – à venda na Biblioteca da escola, de 06 de fevereiro até 20 

de fevereiro.  

 01 agenda escolar que será entregue no início do ano letivo e cobrada no DOC do mês de 

abril. 

 Todo material e uniforme deverá ser identificado. 

 Os cadernos de Caligrafia, Inglês, Alemão e Música podem ser reaproveitados do ano 

anterior. 
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LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2014 

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

Material de uso individual  01 pano para limpar o pincel 
 01 caderno grande capa dura, linhas simples 

(sem espiral) 
 

 01 caderno para matemática (quadriculado 
tamanho A4) sem espiral 

 01 caderno para aula de Inglês 

 01 caderno de caligrafia  01 caderno para aula de Música 
 01 caderno de desenho 
 01 caixa de lápis de cor (no mínimo 12 cores) 

 01 caderno para aula de Alemão 
 

 01 caderno para atividades extra(tamanho 
A4 – simples) 

Material de higiene – deixar na mochila 

 02 lápis n° 02 
 01 caixa de lápis de cor 
 01 estojo de canetinhas 
 01 caixa de giz de cera 

 01 toalha para mesa (lanche) 

 01 apontador  
 01 camiseta velha para pintura  
 01 pasta - tamanho A4 para guardar os 

trabalhos 
 

  
  

 
Observações: 

 01 dicionário língua Portuguesa (sugestão: Hauaiss). 3ª edição. Ed Moderna - Conforme nova 

reforma ortográfica 

 01 dicionário Língua Inglesa (sugestão: Oxford ou Michaelis) 

 01 dicionário Língua Alemã 

 Valor de R$ 20,00 (vinte reais) para aquisição de jogos pedagógicos, a ser cobrado no DOC 

do mês de março; 

 01 agenda escolar que será entregue no início do ano letivo e cobrada no DOC do mês de 

abril; 

 Livro Matemática da Minha Vida – à venda na Biblioteca da escola, de 06 de fevereiro até 20 

de fevereiro.  

 Todo material e uniforme deverá ser identificado; 

 

 

http://www.gustavoadolfo.com.br/
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LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2014 

 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Material de uso individual  01 caderno para aula de Alemão 
 01 caderno para aula de Inglês 
 01 caderno para aula de Música 

 01 caderno grande capa dura, linhas simples 
(sem espiral)  

 01 pasta tamanho A4 para guardar os trabalhos 
 01 pasta tamanho A4, com 50 plásticos  

 01 caderno para matemática (quadriculado 
tamanho A4) sem espiral 

 

 02 lápis n° 02 ou lapiseira  
 01 caneta azul 
 01 caneta colorida 

 01 toalha para mesa (lanche) 

 01 apontador  
 01 borracha  
 01 régua de 30 cm  
 01 tesoura sem ponta   
 01 tubo de cola (90 gramas)  

  
  

 01 caixa de giz de cera (12 cores)   
 01 pincel (nº 10)  
 01 caixa de lápis de cor - 12 cores  
 01 estojo de canetinhas  
 01 bloco timbrado da Escola para trabalhos  

  
 
Observações: 

 O Livro Rio Grande do Sul Espaço e Tempo – Siziane Koch- Editora Ática. 

 01 dicionário língua Portuguesa (sugestão: Hauaiss). 3ª edição. Ed Moderna - Conforme nova 

reforma ortográfica.  

 01 dicionário Língua Inglesa (sugestão: Oxford ou Michaelis) 

 01 dicionário Língua Alemã 

 Valor de R$ 20,00 (vinte reais) para aquisição de jogos pedagógicos, a ser cobrado no DOC 

do mês de março; 

 01 agenda escolar que será entregue no início do ano letivo e cobrada no DOC do mês de 

abril; 

 Todo material e uniforme  deverá ser identificado. 

http://www.gustavoadolfo.com.br/

