
5 folhas de cartolina na cor branca.
1 dicionário de Língua Portuguesa Soares Amora - Ed. Saraiva ou Houaiss 
Ed. Objetiva.
1 dicionário de Língua Inglesa - Landmank – Richmond ou Michaelis.
1 atlas geográfico – Atlas Geográfico Saraiva, Ed. Saraiva.
1 caderno grande de desenho (60 folhas) – com espiral.
2 unidades de fita adesiva transparente larga.
1 caderno grande capa dura (48fl) Produção Textual;
1 caderno grande capa dura (96fl) História
1 régua (30cm) não flexível.
1 pasta com trilho (cor azul)
1 jogo de canetinha e 1 lápis preto 2B(artes).
1 vidro de cola branca (110g).
1 tesoura sem ponta.
1 transferidor.
1 agenda permanente. 
1 calculadora, 1 compasso, 1 conjunto de esquadros.

Obs.: O material de uso pessoal do aluno fica a critério da família, devendo 
ser adquiridos cadernos para as disciplinas de: L. Port, Geog, Mat, Ciênc, 
Inglês, Ed. Física e ECC. Não é permitido o uso de fichário.

1 dicionário de Língua Portuguesa Soares Amora - Ed. Saraiva ou Houaiss 
Ed. Objetiva.
1 dicionário de Língua Inglesa - Landmank – Richmond ou Michaelis.
1 atlas geográfico – Atlas Geográfico Saraiva 
5 folhas de papel cartão cores diversas.
1 jaleco branco manga comprida
1 caderno grande capa dura (48fl) Produção Textual;
1 caderno grande capa dura (96fl) História
1 pasta com trilho (cor verde)
1 régua (30cm) não flexível.
1 jogo de canetinha e 1 lápis preto 2B(artes).
1 vidro de cola branca (500g).
1 tesoura sem ponta.
1 agenda permanente.
1 calculadora (simples ou científica).
1 compasso, 1 transferidor e 1 par de esquadros.
1 caderno grande de desenho (60 folhas) – com espiral.

Obs.: O material de uso pessoal do aluno fica a critério da família, devendo 
ser adquiridos cadernos para as disciplinas de: L. Port, Geog, Mat, Ciênc, 
Inglês, Ed. Física e ECC. Não é permitido o uso de fichário.

1 jaleco branco de manga comprida.
2 unidades de 250gr de tinta Guache colorida.
01 dicionário de Língua Portuguesa - Soares Amora - Ed. Saraiva ou Houaiss Ed. 
Objetiva.
1 dicionário de Língua Inglesa - Landmank – Richmond ou Michaelis.
1 atlas geográfico – Atlas Geográfico do Estudante, Ed. Saraiva.
1 caderno grande capa dura (96fl) História
1 calculadora (simples ou científica), 1 transferidor, 1 compasso.
1 régua (30cm) não flexível.
1 pasta com trilho transparente.
1 jogo de canetinha e 1 lápis preto 2B(artes).
1 vidro de cola branca (500g).
1 tesoura sem ponta.
1 agenda permanente.
1 resma de papel A4
1 caderno grande de desenho (60 folhas) – com espiral.
Obs.: O material de uso pessoal do aluno fica a critério da família, devendo ser 
adquiridos cadernos para as disciplinas de: L. Port, Geog, Mat, Ciênc, Inglês, Ed. 
Física, ECC e Prod. Textual. Não é permitido o uso de fichário.

1 Jaleco branco de manga comprida.
1 caderno grande capa dura - brochura (48 folhas) Ed. Física
1 resma de Papel A4.
1 unidades de fita adesiva transparente larga
1 dicionário de Língua Portuguesa - Soares Amora - Ed. Saraiva ou Houaiss 
Ed. Objetiva.
1 dicionário de Língua Inglesa – Landmank, Richmond ou Michaelis.
1 pasta plástica com trilho tamanho ofício.
1 calculadora comum (simples).

Obs.: O material de uso pessoal do aluno fica a critério da família, devendo 
ser adquiridos cadernos para as disciplinas de: L. Port, Hist, Geog, Mat, Biol, 
Inglês, Quim, Prod. Textual, Literatura, Sociologia, Filosofia e Física.

1 Jaleco branco de manga comprida.
1 atlas Geográfico do Estudante
1 resma de Papel A4.
1 unidade de fita adesiva transparente larga
1 dicionário de Língua Portuguesa (mini) - Soares Amora - Ed. Saraiva ou 
Houaiss Ed. Objetiva.
1 dicionário de Língua Inglesa - Landmank – Richmond ou Michaelis.
1 régua (30cm) não flexível.
1 jogo de canetinhas e 1 lápis preto 2B (Artes).
1 pasta plástica com trilho tamanho ofício.
1 vidro de cola branca (110g).
1 tesoura sem ponta.
1 calculadora comum (simples).
2 vidros de glitter (cores variadas).

Obs.: O material de uso pessoal do aluno fica a critério da família, devendo 
ser adquiridos cadernos para as disciplinas de: L. Port, Hist, Geog, Mat, Biol, 
Inglês, Quim, Prod. Textual, Literatura, Sociologia, Filosofia e Física.

1 resma de Papel A4.
1 unidade de fita adesiva transparente larga
1 dicionário de Língua Portuguesa - Soares Amora - Ed. Saraiva ou Houaiss 
Ed. Objetiva.
1 pasta plástica com trilho tamanho ofício.
1 calculadora comum (simples).
1 caderno brochura (96 folhas) para Produção Textual.
1 dicionário de Língua Inglesa - Landmank – Richmond ou Michaelis.

Obs.: O material de uso pessoal do aluno fica a critério da família, devendo 
ser adquiridos cadernos para as disciplinas de: L. Port, Hist, Geog, Mat, Biol, 
Inglês, Quim, Literatura, Sociologia, Filosofia e Física.
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8º ano
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2 cadernos grandes de capa dura - brochura (48 folhas) (professor regente).
1 caderno pequeno capa dura – brochura (96 folhas) – para ser usado como 
agenda.
4 cadernos grandes capa dura - brochura (48 folhas) (Música, Ed. Física Inglês e 
ECC).
1 caderno de desenho (48 folhas) – com espiral.
1 pasta com trilho.
1 pasta de plástico com elástico (fina).
1 vidro de cola (90g).
1 caixa de lápis de cor (grande).
1 caixa de giz de cera.
1 envelope de plástico com botão (para guardar recortes).
1 jogo de canetinha hidrocor (grande).
1 tesoura inox sem ponta.
1 estojo contendo: 2 lápis, 2 borrachas e 1 apontador.
1 revista em quadrinhos Infantil.
5 folhas de EVA cores diversas.
10 folhas de cartolina dupla face cores diversas
1 dado para jogos de tabuleiro.
1 dicionário de língua portuguesa – Houaiss, Michaelis, Soares Amora.

OBS.: Os cadernos de ECC, Música, Inglês e Artes poderão ser usados os do ano 
anterior.

5 cadernos grandes de capa dura - brochura  (48 folhas).
2 cadernos pequenos capa dura -  brochura (48 folhas) para Inglês e 
Música.
2 caderno grande capa dura – brochura (48 folhas) para ECC e Educação 
Física.
1 caderno grande de desenho (48 folhas) – com espiral.
3 pastas com trilho.
1 pasta com elástico
2 vidros de cola (90g).
2 canetas: preta e azul.
1 caixa de lápis de cor grande.
1 jogo de canetinha hidrocor (grande).
2 marcadores de texto.
1 resma de papel A4.
1 vidro cola branca (500g)
1 régua.
3 dados.
1 tesoura inox sem ponta, lápis, régua, borracha e apontador.
2 unidades de 250gr de tinta Guache – 1 branca e 1 preta.
1 dicionário de Língua Portuguesa -  Houaiss, Michaelis, Soares Amora, 
Aurélio.
Atlas geográfico (Atlas Geográfico Saraiva Ed. Saraiva ou outro atualizado)
1 agenda grande permanente – sem data.

Obs.: Não será permitido o uso de caderno grande (de matérias) ou de 
fichário.

2 cadernos grandes capa dura – brochura (96 folhas). (Mat. e Port.).
1 caderno grande de desenho (60 folhas) – com espiral.
4 cadernos grandes capa dura - brochura (48 folhas) Ed. Física, ECC,  Inglês  
e Prod.Textual.
1 dicionário de Língua Portuguesa – Houaiss, Michaelis, Soares Amora, 
Landmank, ou Aurélio.
1 dicionário de Língua Inglesa – Landmank ou Michaelis.
1 atlas geográfico – Atlas Geográfico Saraiva, Ed. Saraiva ou outro atualiza-
do.
1 calculadora simples.
1 régua (30cm) não flexível.
1 caneta preta e 1 azul.
1 jogo de canetinha e 1 lápis preto 2B(artes).
1 vidro de cola branca (110g).
1 tesoura sem ponta.
1 par de esquadros.
3 pastas plásticas com trilho.
1 rolo de fita crepe.
10 folhas de papel cartão cores variadas
01 unidade de fita adesiva transparente larga.

1 caixa de lápis de cor (12 Unid).
1 agenda permanente.
1 transferidor

Obs.: Sugerimos para uso pessoal do aluno aquisição de cadernos capa 
dura – brochura (96 follhas) para as disciplinas de: Hist, Geog. e Ciências. 
Não é permitido o uso de fichário.

2 cadernos grandes de capa dura – brochura (96 folhas).
1 caderno pequeno capa dura – brochura (96 folhas), p/ ser usado como 
agenda.
2 cadernos pequenos capa dura – brochura (48 folhas) para Música e Inglês.
4 caderno grande capa dura – brochura (48 folhas) para ECC e Educação 
Física.
1 caderno grande de desenho (48 folhas) – com espiral.
3 pastas com trilho.
1 pasta de plástico com elástico.
1 vidro de cola(90g). 
1 caixa de lápis de cor (grande).
1 caixa de giz de cera.
1 jogo de canetinha hidrocor (grande).
10 folhas de cartolina (branca).
1 tesoura inox sem ponta.
1 régua (30 cm).
1 estojo contendo: 2 lápis, 2 borrachas, 1 apontador, 2 marcadores de texto, 1 
dado.
1 unidade de fita adesiva transparente larga.
1 dicionário de Língua Portuguesa -  Houaiss, Aurélio, Soares Amora ou 
Aurélio

OBS.: Os cadernos de ECC, Música, Inglês e Artes poderão ser usados os do 
ano anterior.

5 cadernos grandes de capa dura - brochura (48 folhas).
2 cadernos pequenos capa dura – brochura (48 folhas) para Música e Inglês.
2 caderno grande capa dura – brochura (48 folhas) para ECC e Ed. Física.
3 pastas de plástico com trilho.
2 vidros de cola (90g).
1 caixa de lápis de cor (grande).
1 caixa de giz de cera.
1 jogo de canetinha hidrocor (grande).
2 marcadores de texto.
1 resma de papel A4.
1 tesoura inox sem ponta, lápis, régua, borracha e apontador.
5 folhas de EVA cores diversas.

1 mini - dicionário de Língua Portuguesa Houaiss, Michaelis, Soares Amora 
ou Aurélio.
1 mini – dicionário de Língua Inglesa Landmank, Richmond, Michaelis.
1 caderno grande de desenho (48 folhas) – com espiral.
1 agenda grande permanente sem data.

1 pacote com 50 palitos de picolé.
2 pincéis:  nº 20 
1 dado pequeno.1 caderno sem pauta (96 folhas).

1 caderno pequeno capa dura - brochura (96 folhas).
1 estojo contendo: 2 lápis, 2 borrachas, 1 apontador e 1 tesoura inox sem ponta.
1 caixa de lápis de cor (grande).
2 vidros de cola (90g).
1 caixa de gizão de cera (12 cores) grande.
3 caixas de massa de modelar (12 unidades). soft 
1 vidro de cola glitter.
2 brinquedos educativos (observar a idade da criança).
02 unidades de fita crepe.
10 folhas de cartolina dupla face cores diversas
1 pasta de plástico com elástico (fina).
1 garrafinha para água (identificar).
1 vidro de tinta guache (250ml).
1 pincel para pintura nº. 14 e 1 nº. 8. 
1 jogo de canetinha compactor ponta grossa (12 cores).
3 pastas com trilho.
01 cx organizadora de polipropileno padrão camisa.
01 Camisa branca para ser utilizada com tinta.
01 copo de plástico (identificar).

1 caderno sem pauta (96 folhas).
1 caderno pequeno capa dura - brochura (96 folhas): usar como agenda.
1 estojo contendo: 3 lápis, 2 borrachas, 1 apontador e 1 tesoura inox sem ponta.
1 caixa de lápis de cor (grande).
3 vidros de cola (90g).
1 caixa de gizão de cera (12 cores) grande.
2 caixas de massa de modelar (12 unidades).
1 vidro de cola glitter.
2 brinquedos educativos (de acordo com a idade da criança).
2 unidades de fita crepe.
10 folhas de cartolina dupla face cores diversas
1 pasta plástica com elástico (fina).
3 pastas com trilho para Inglês.
1 garrafinha para água (identificar).
1 vidro de tinta guache e (250ml).
1 pincel para pintura nº. 18 e 1 nº. 8. 
1 jogo de canetinha hidrocor.
01 Camisa branca para ser utilizada com tinta.
01 Cx organizadora de polipropileno padrão camisa.
01 copo de plástico (identificar).

1 caderno grande capa dura - brochura (48 folhas).
3 cadernos grandes capa dura - brochura (48 folhas) (Música, Inglês e ECC).
1 caderno de desenho (48 folhas) – com espiral.
1 caderno pequeno capa dura – brochura (96 folhas), para usar como 
agenda.
1 estojo contendo: lápis, borracha, apontador e 1 tesoura inox sem ponta.
2 estojos vazios: 1 para lápis de cor e canetinha/ 1 giz de cera.
1 régua.
1 caixa de lápis de cor (grande).
1 jogo de canetinha hidrocor.
1 vidros de cola (90g).
1 caixa de gizão de cera – grande (12 cores).
1 caixas de massa de modelar SOFT (12 unidades).
1 cola bastão grande. 
1 cola líquida.
1 avental.
1 pasta plástica com elástico (fina).
1 garrafa para água (identificar).
1 pasta de plástico com trilho.
1 resma de papel A4.
2 vidros de tinta guache (250ml).
1 gibi (letra bastão maiúscula) / 1 livro história Infantil.
1 dicionário de língua portuguesa – Hauaiss, Michaelis, Soares Amora ou Aurélio.
1 jogo pedagógico (próprio para alfabetização).

Educação Infantil (4 anos)

Educação Infantil (5 anos)

1º ano

2º ano

5º ano

6º ano

3º ano

4º ano


