
    

LISTA DE MATERIAL / 2020  - AGRUPADA (ALUNOS DE 4 E 5 ANOS) 

Material de uso pessoal (opcional) – anual 
100 folhas de sulfite branco  A4 (210 x 297) 
5 folhas de sulfite A3 (297 x 420) 
50 folhas de sulfite colorido A4 (210 x 297) 
02 folhas de cartolina color set 0,48x 0,66cm qualquer cor 
05 folhas de cartolina (branca ou cor clara) 
01 folha de papel de seda qualquer cor 
01 folha de papel de camurça 
03 folhas de papel pardo 
02 folhas de papel dobradura 
01 bloco de papel tipo “Creative Paper” - lumini 
01 caixa de giz de cera grande - 12 cores big triangular 
01 caixa de lápis de cor grande - 12 cores  
01 caixa de lápis de cor premium quality - 12 cores - gigante 
02 lápis preto –  (ECO GRIPP 2B) 
01 lápis preto Jumbo  
01 conjunto de canetas ponta grossa jumbo (06 cores)  
01 conjunto de canetas hidrocor grande (12 cores) 
01 apontador para lápis grafite fino  
01 borracha triangular 
01 frasco de guache 250 ml qualquer cor 
02 frascos de cola branca (40 ml) 
03 potinhos de massa de modelar de 150g base amido qualquer cor  
15 balões bexigas de qualquer tamanho e cor 
01 envelope de papel pardo A3 (310x410) 

Material a ser adquirido na Boutique da Escola 
01 agenda digital   
02 sacolas personalizadas  
01 pasta para boletim com etiqueta personalizada 
02 pastas plásticas com elástico com 2cm de altura (azul e vermelha) com etiquetas 
personalizadas 
02 apostilas em folha A4 com encadernação  (Português e Matemática 1° e 2° semestre)  
01 livro de receitas 
01 livro  de histórias : Chapeuzinho Vermelho – Editora Melhoramentos  
01 livro  de inglês:  

✓ Nível I, alunos de 4 anos 
Schulz, Lisisane Ott. Storyland 2: Student Book. 1° edição, São Paulo. Person  
Education do Brasil, 2018.  

✓ Nível II, alunos de 5 anos 
Schulz, Lisisane Ott. Storyland 3: Student Book. 1° edição, São Paulo. Person  
Education do Brasil, 2018. 

LISTA DE MATERIAL / 2020–  1º ano 

Material de uso pessoal (opcional) – anual: 
150 folhas de sulfite branco (216 x 330) 
30 folhas de sulfite colorido A4 
06 folhas de cartolina (branca ou cor clara) 
01 folha de papel dobradura  
01 folha de papel pardo  
01 bloco de papel tipo “ Creative Paper”  lumini 
02 caixas de lápis de cor grande - 12 cores  
06 lápis pretos ECO GRIPP 2B 
01 conjunto de caneta hidrocor grande – 12 cores  
02 canetas com ponta sintética porosa (futura) preta 
01 apontador para lápis comum de boa qualidade. 
02 borrachas brancas  triangulares  
02 frascos de cola branca (40 ml cada) 
01 potinho de massa de modelar de 150g base amido qualquer cor  
01 saco de plástico A4 para pasta  
01 envelope de papel pardo (310x410) 

Material a ser adquirido na Boutique da Escola  – anual: 
01 agenda personalizada 
02 sacolas personalizadas  
01 pasta para boletim com etiqueta personalizada 
02 pastas plásticas c/ elástico com 2cm de altura ( verde e vermelha) com etiquetas 
personalizadas 
01 caderno para caligrafia pauta silábico – 40 fls com etiqueta personalizada 
01 caderno de cruzadinhas e produção de textos – 50 fls com etiqueta personalizada 

04 apostilas de atividades e tarefas, sendo: 
1 apostila de Língua Portuguesa, Matemática e CNS  para atividades de sala  de 1° semestre 
1 apostila de Língua Portuguesa e Matemática para tarefas de 1° semestre 
1 apostila de Língua Portuguesa, Matemática e CNS  para atividades de sala  de 2° semestre 
1 apostila de Língua Portuguesa e Matemática para tarefas de 2° semestre 
1 livro de inglês:  
Lochowschi, T e Miller L. Poptropica English. Student Book 1. Person Education, 2015.  
1 livro de histórias: Os três porquinhos – Editora Melhoramentos  
1 material do aluno – Programa LUDIE – Lúdico Inteligência Emocional 


