
 

 

1º SEMESTRE/2019 
Grupo 11  

1º Ano 
 

 
QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 Agenda escolar espiral, de página inteira, para cada dia. 
01 Apontador. 
01 Bloco de desenho, tamanho A3, 200 g/m², branco (297 mm x 420 mm).  
01 Bloco Ecocores, estampado, tamanho A4.   
04  Borrachas.  
01 Caderno de desenho, 100 folhas, tamanho A4.  
01 Caderno universitário, brochura, capa dura, sem estampa, 48 folhas.  
01 Caixa de lápis de cor, 24 cores.  
01 Caneta tipo Posca – qualquer cor.  
03  Cartelas de adesivos. 
01 Cola glitter, 35 g, qualquer cor.  
02 Dados.  
01 Ecotela 200 mm x 290 mm. 

5 m Fita de cetim colorida. 
01 Giz de cera - 12 cores. 
01 Jogo de canetas hidrográficas finas, 12 cores. 
01 Jogo de canetas permanentes - 6 cores. 
06 Lápis grafite triangular, HB nº 2. 
01 Papel dobradura para origami - 20 cm x 20 cm. 
2m Plástico autoadesivo transparente. 
01 Pote de massa para modelar, 500 g. 
01 Rolo de fita adesiva estampada. 
10 Sacos plásticos 4 furos, tamanho A4.  
01 Tesoura sem ponta. Gravar o nome na peça (corte duplo para canhotos). 
02 Tubos de cola bastão – 40 g. 

 
PERTENCES PESSOAIS 

 
QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 Jogo de Lençol (com elástico) e fronha para o descanso (p/ berço). 
01 Escova de dente. 
01 Creme dental. 
01 Copo plástico.  
01 Bermuda e calça. 
01 Camiseta de manga curta e longa. 
01 Calcinha ou cueca. 
01 Par de meias. 
01 Camiseta grande para atividades de pintura (usada, tamanho adulto). 

 TODAS AS PEÇAS DEVEM SER MARCADAS COM NOME E GRUPO DO ALUNO E FICARÃO 
GUARDADAS NO ARMÁRIO, SE NECESSÁRIO, SERÃO UTILIZADAS E NÃO PRECISAM SER DO 
UNIFORME. 

 
Observações: 

 Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de 
aula, armazenados em uma sacola com o nome completo da criança e a indicação da turma. (Não 
é necessário marcar nome em cada peça). 



 

 

 ANUAL/2019 
Grupo 12 

(2º ano) 
 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
01 Caderno de desenho, 100 folhas, tamanho A4. 
01  Caderno universitário com 96 folhas, brochura. 
10 Lápis grafite. 
04 Borracha. 
02 Apontador. 
01 Tesoura sem ponta. 
03 Tubo de cola bastão, 40 g.  
01 Tubos de cola líquida, 110 g.  
01 Caixa de lápis de cor (12 cores).  
01 Conjunto de canetas hidrográficas (12 cores).  
02 Pote de glitter.  
01 Pote de massa para modelar, 500 g.  
01 Bloco Ecocores Textura, 180 g, 230 mm x 320 mm, c/7 cores, 3 estampas, 36 fls.  
01 Bloco desenho - A3, creme, 140 g 20 fls 
01 Bloco criativo - A3, 8 cores – 32 folhas.  
2m Plástico autoadesivo transparente.  
3 Cartela de adesivos. 

20 Saquinhos com 4 furos, A4. 
01 Agenda escolar espiral de página inteira para cada dia. 

PERTENCES PESSOAIS 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
01 Escova de dente. 
01 Creme dental. 
01 Copo plástico ou nécessaire. 
01 Bermuda. 
01 Calça. 
01 Calcinha ou cueca. 
01 Camiseta manga curta ou longa. 
01 Camiseta grande usado para atividades de pintura (tamanho adulto). 

 TODAS AS PEÇAS DEVEM SER MARCADAS COM NOME E GRUPO DO ALUNO E FICARÃO GUARDADAS 
NO ARMÁRIO, SE NECESSÁRIO, SERÃO UTILIZADAS E NÃO PRECISAM SER DO UNIFORME. 

 
Observações: 
 

 Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de 
aula, armazenados em uma sacola com o nome completo da criança e a indicação da turma. (Não 
é necessário marcar nome em cada peça). 

 
 



 

 

ANUAL 2019 
Grupo 13 

(3º ano) 
 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
12 Lápis grafite.  
04 Borracha.  
02 Apontador.  
01 Conjunto de canetas hidrográficas, 12 cores (meninos).  
01 Caixa de lápis de cor, 12 cores (meninas).  
02 Pote de massinha (500 g). 
02 Tubo de cola bastão.  
01  Caderno de desenho.  
01 Bloco de desenho - A3, 140 g, 20 fls.  
01 Régua - 15 cm.  
01 Bloco de papel com 8 cores – tamanho A4 (meninos). 
01 Bloco Eco Cores (textura visual) – tamanho A4 (meninas).  
01 Agenda escolar espiral, de página inteira, para cada dia. 
03 Gibi. 
02 Revista. 
01  Jogo (em bom estado – adequado à faixa etária do aluno).  

 
PERTENCES PESSOAIS 

 
QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 Escova de dente. 
01 Creme dental. 
01 Copo plástico ou nécessaire. 
01 Bermuda. 
01 Calça. 
01 Calcinha ou cueca. 
01 Camiseta manga curta ou longa. 
01 Camiseta grande para atividades de pintura (usada, tamanho adulto). 

 TODAS AS PEÇAS DEVEM SER MARCADAS COM NOME E GRUPO DO ALUNO E FICARÃO 
GUARDADAS NO ARMÁRIO, SE NECESSÁRIO, SERÃO UTILIZADAS E NÃO PRECISAM SER DO 
UNIFORME. 

 
Observações: 
 

 Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de 
aula, armazenados em uma sacola com o nome completo da criança e a indicação da turma. (Não 
é necessário marcar nome em cada peça). 

 

 

 



 

 

ANUAL/2019 
Grupo 1 
(4º ano) 

 
 

 
PERTENCES PESSOAIS 

 
 Observações: 
 

 Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de 
aula, armazenados em uma sacola com o nome completo da criança e a indicação da turma. (Não 
é necessário marcar nome em cada peça). 
  

 
  

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
12 Lápis grafite. 
02 Apontador. 
04 Borracha. 
01 Caderno espiral, capa dura (96 folhas). 
01 Caderno de desenho A4.  
01 Caixa de lápis de cor 12 cores (meninas).  
01 Conjunto de canetas hidrográficas 12 cores (meninos).  
01 Régua – 30 cm.  
03 Tubo de cola bastão.  
03 Gibi (pode ser usado e em bom estado).  
01  Tesoura escolar.  
05 Plástico de 04 furos.  
01 Agenda escolar espiral, de página inteira, para cada dia.  
2m Plástico autoadesivo transparente.  
01 Bloco criativo, colorido, A4.  
01 Bloco de desenho A4.   

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
01 *Escova de dente 
01 *Creme dental 
01 *Copo plástico ou necessaire 
01 *Bermuda 
01 *Calça 
01 *Calcinha ou cueca 
01 *Camiseta manga curta ou longa 
01 “Camisetão” usado para atividades de pintura (tamanho adulto) 

 TODAS AS PEÇAS DEVEM SER MARCADAS COM NOME E GRUPO DO ALUNO E FICARÃO 
GUARDADAS NO ARMÁRIO, SE NECESSÁRIO, SERÃO UTILIZADAS E NÃO PRECISAM SER DO 
UNIFORME. 



 

 

ANUAL/2019 
Grupo 15 

(5º ano) 
 
 

 
QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

10 Lápis grafite. 
05 Borracha. 
03 Apontador. 
01 Tesoura. 
01 Corretivo em fita. 
01 Caixa de lápis de cor, 12 cores. 
10 Folhas de papel vegetal. 
03 Cola em bastão. 

10m Fita de cetim, qualquer cor. 
01 Caderno grande, 96 folhas. 
01 Conjunto de canetas hidrográficas, 12 cores.  
01 Bloco de desenho – A4, 200 g/m², branco (210 mm x 297 mm), pacote com 20 folhas. 
02 Tubo de cola líquida. 

 
PERTENCES PESSOAIS 

 
QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 Escova de dente. 
01 Creme dental. 
01 Nécessaire. 

 TODAS AS PEÇAS DEVEM SER MARCADAS COM NOME E GRUPO DO ALUNO E FICARÃO 
GUARDADAS NO ARMÁRIO, SE NECESSÁRIO, SERÃO UTILIZADAS E NÃO PRECISAM SER DO 
UNIFORME. 

 

Observações: 
 

 Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de 
aula, armazenados em uma sacola com o nome completo da criança e a indicação da turma. (Não 
é necessário marcar nome em cada peça). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANUAL/2019 
Grupo 16 

(6º ano) 
 

 

 
PERTENCES PESSOAIS 

 
Observações: 

 
 Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de 

aula, armazenados em uma sacola com o nome completo da criança e a indicação da turma. (Não 
é necessário marcar nome em cada peça). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
10 Lápis grafite. 
04 Borracha. 
01 Caixa de lápis de cor, 12 cores.  
01 Conjunto de canetas hidrográficas, 12 cores.  
01 *Livro de história. 
03 *Gibi. 
02 *Revista. 
03 Bloco de folha para fichário. 

 Podem ser usados, desde que em bom estado e referentes à faixa etária. 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
01 *Escova de dente.  
01 *Creme dental. 
01 *Copo plástico ou nécessaire.  

*devem conter o nome e o grupo da criança em cada peça. 



 

 

ANUAL/2019 
Grupo 17 

(7º ano) 
 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
10 Lápis grafite. 
03 Borracha. 
02 Bloco de folha para fichário. 
01 Bloco de desenho – A4, 200 g/m², branco (210 mm x 297 mm), pacote com 20 folhas. 
02 *Livro.  
02 *Gibi.  

 *podem ser usados, desde que em bom estado e referentes à faixa etária. 
 

PERTENCES PESSOAIS 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
01 Escova de dente.  
01 Creme dental. 

 
Observações: 
 
 Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de 

aula, armazenados em uma sacola com o nome completo da criança e a indicação da turma. (Não 
é necessário marcar nome em cada peça). 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANUAL 2019 



 

 

ANUAL/2019 
Grupo 18 

(8º ano) 
 

 
 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
10 Lápis grafite. 
01 Apontador. 
04 Borracha. 
02 Bloco de desenho – A4 200 g/m², branco (210 mm x 297 mm), pacote com 20 folhas. 
01 *Livro de história (usado). 
03 *Gibi (usado). 
02 *Revista (usada). 
03 Bloco de folha para fichário. 
02 Corretivo em fita. 

 Podem ser usados, desde que em bom estado e referentes à faixa etária. 
 

PERTENCES PESSOAIS 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
01 Escova de dente. 
01 Creme dental. 
01 Nécessaire. 

 
Observações: 
 
 Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de 

aula, armazenados em uma sacola com o nome completo da criança e a indicação da turma. (Não 
é necessário marcar nome em cada peça). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANUAL 2019 
Grupo 19 

(9º ano) 
 
 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
10 Lápis grafite.  
01 Apontador.  
04 Borracha.  
02 Bloco de desenho, A4 200 g/m², branco (210 mm x 297 mm), pacote com 20 

folhas.  
01 *Livro de história (usado).  
03 *Gibi (usado).  
02 *Revista (usada).  
03 Bloco de folha para fichário. 
02 Corretivo em fita. 

 Podem ser usados, desde que em bom estado e referentes à faixa etária. 
 

PERTENCES PESSOAIS 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
01 Escova de dente.  
01 Creme dental.  
01 Nécessaire.  

 
Observações: 
 
 Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de 

aula, armazenados em uma sacola com o nome completo da criança e a indicação da turma. (Não 
é necessário marcar nome em cada peça). 

  
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


