
 

          LISTA DE MATERIAL 2021 
                         1ºano  

 

Quant. Material de uso pessoal 

(Identificar o material com o nome completo) 

1 Caderno ata de capa dura (96 folhas) 

1 Caderno capa dura (48 folhas) 

1 Estojo completo contendo lápis, borracha, lápis de cor, 

apontador, tesoura escolar sem ponta (levar e trazer 

na mochila). 

1 Revista para recorte  

2 Livro de história infantil 

2 História em quadrinho- Gibi 

1 Jogo de alfabetização (alfabeto móvel, formando palavras, loto 

leitura ou jogo da memória) em madeira ou plástico.  

1 Pasta tipo catálogo com 50 folhas para organizar as provas 

1  Cola bastão 

1  Cola branca de 90g 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO  2021 
 

20/01/2021 - Início das aulas do ano letivo de 2021 
 



 

  
          LISTA DE MATERIAL 2021 

2º ano 
Quant

. 

Material de uso pessoal 

(Identificar o material com o nome completo) 

1 Pasta tipo catálogo com 50 folhas para organizar as provas 

1 Caderno brochura grande, capa dura 96 folhas  

1 Caderno brochura grande, capa dura 48 folhas  

1 

Estojo completo contendo lápis de escrever, lápis de cor, 

borracha, apontador, tesoura sem ponta, marca 

texto e pincel hidrocor (permanece mochila).  

1 Régua resistente 

1 Revista para recorte 

1  Jornal para recorte 

1 Cola 90g 

4 História em quadrinho- Gibi 

1 Tabuada 

1 Minidicionário da língua portuguesa 
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          LISTA DE MATERIAL 2021 
3º ano 

Quant

. 

Material de uso pessoal 

(Identificar o material com o nome completo) 

1 Pasta tipo catálogo com 50 folhas para organizar as provas 

1 Caderno brochura grande, capa dura 96 folhas  

1 Caderno brochura grande, capa dura 48 folhas  

1 

Estojo completo contendo lápis de escrever, lápis de cor, 

borracha, apontador, tesoura sem ponta, marca texto 

e pincel hidrocor (permanece mochila).  

1 Régua resistente 

1 Revista para recorte 

1  Jornal para recorte 

1 Cola 90g 

4 História em quadrinho- Gibi 

1 Tabuada 

1 Minidicionário da língua portuguesa 
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         LISTA DE MATERIAL 2021 
                          4º ano 

Quant

. 

Material de uso pessoal 

(Identificar o material com o nome completo) 

1 Pasta tipo catálogo com 50 folhas para organizar as provas 

1 Caderno de 12 matérias  

1 Caderno capa dura (48 folhas) 

1 
Estojo completo contendo lápis de escrever, lápis de cor, 

borracha, apontador, tesoura sem ponta, marca texto 

e pincel hidrocor (permanece na mochila). 

1 Régua resistente 

1 Revista para recorte 

1  Jornal para recorte 

1 Cola bastão 

2 História em quadrinho- Gibi 

1 Minidicionário da língua portuguesa 

1 Tabuada 

 
20/01/2021 - Início das aulas do ano letivo de 2021 
 



 

 
              LISTA DE MATERIAL 2021 
                              5º ano 

Quant

. 

Material de uso pessoal 

(Identificar o material com o nome completo) 

1 Pasta tipo catálogo com 50 folhas para organizar as provas 

1 Caderno de 12 matérias  

1 Caderno capa dura (48 folhas) 

1 
Estojo completo contendo lápis de escrever, lápis de cor, 

borracha, apontador, tesoura sem ponta, marca texto 

e pincel hidrocor (permanece na mochila). 

1 Kit com Régua, esquadro e transferidor 180° 

1 Revista para recorte 

1  Jornal para recorte 

1 Cola bastão 

2 História em quadrinho- Gibi 

1 Minidicionário da língua portuguesa 

1 Tabuada 

 
20/01/2021 - Início das aulas do ano letivo de 2021 


