LISTA DE MATERIAL 2022
1º CICLO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Material pedagógico (ficará guardado na Escola)
1 conjunto de Big Canetas Hidrográficas ou Compact Color grossa;
3 canetas de quadro (2 pretas e 1 azul ou vermelha);
1 cola líquida pequena;
1 conjunto de giz de cera jumbo ou giz de cera “Meu 1° giz” - 12 cores;
1 caixa de giz colorido para quadro;
1 conjunto de lápis de cor jumbo;
2 blocos de papel Canson A3 - 140gr;
100 folhas brancas A4;
1 blocos Creative A4 - 120gr;
1 conjunto de giz pastel;
2 durex de cores diferentes;
100 palitos de picolé;
1 pincel trincha de 2,5cm;
5 papéis Celofane de cores variadas;
3 rolinhos de lastéx de cores variadas;
1 conjunto de massinhas coloridas;
1 guache 250ml.

Material de uso pessoal (identificar com nome da criança)
1 garrafinha;
1 camiseta de adulto ou avental para as Artes Visuais;
1 camiseta da Escola para o uso em excursões (adquirir na recepção da Escola);
1 merendeira (caso a criança traga o lanche de casa);
1 jogo americano para a mesa;
1 mochila pequena ou sacola para o envio de uma muda de roupa extra.

LISTA DE MATERIAL 2022
2º CICLO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Material pedagógico (ficará guardado na Escola)
1 conjunto de canetas hidrocor com ponta vai e vem;
3 canetas Soft Point (2 pretas e 1 azul ou vermelha);
1 pasta catálogo - 50 folhas - A4 - capa transparente;
1 cola líquida pequena;
1 cola bastão pequena;
2 lápis grafite (1 2B ou Super Soft Black e 1 jumbo triangular);
2 blocos de papel Canson A3 - 180gr;
1 bloco de papel A4 - 180gr;
1 bloco Creative A4 - 120gr;
1 borracha Dust Free ou Super Soft;
1 conjunto de giz pastel;
1 tesoura pequena e sem ponta;
1 conjunto de cola colorida;
2 durex de cores diferentes;
100 palitos de picolé;
1 rolo pequeno de barbante colorido;
1 conjunto de pincel Soft Touch;
2 conjuntos de massinha;
1 guache 250ml.

Material de uso pessoal (identificar com nome da criança)
1 garrafinha;
1 camiseta de adulto ou avental para as Artes Visuais;
1 camiseta da Escola para o uso em excursões (adquirir na recepção da Escola);
1 merendeira (caso a criança traga o lanche de casa);
1 jogo americano para a mesa;
1 mochila pequena ou sacola para o envio de uma muda de roupa extra.

LISTA DE MATERIAL 2022
1º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSIÇÃO
Material pedagógico (ficará guardado na Escola)
Pacote de no mínimo 200 folhas de papel Almaço A4, pautado (para ser
usado ao longo do ano);
1 bloco de papel Canson A3 - 120 a 140g;
1 bloco Creative Collors A4 - 120g - 32 folhas

Educação Física
Camiseta de Educação Física (adquirida na recepção da Escola).

Literatura
Os livros de Literatura adotados serão informados ao longo do ano,
devendo as famílias providenciá-los, seja comprando ou alugando-os.

Artes
Os materiais serão solicitados durante o ano letivo, na medida da
necessidade, de acordo com as pesquisas desenvolvidas pelos alunos.

LISTA DE MATERIAL 2022
1º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSIÇÃO
Material de uso pessoal (identificar com nome da criança)
1 baralho;
3 dados (2 de 6 faces e 1 de 12 faces);
1 fita métrica;
Kit Didático Material Dourado (111 peças);
1 Dicionário de Língua Portuguesa;
1 caderno de desenho, capa dura (A4 - 120 a 150g), com espiral e sem
folha de seda, para Matemática e desenho;
1 caderno Brochurão pautado, capa dura, 96 folhas, para Língua
Portuguesa e Pesquisa;
1 pasta catálogo A4 (mínimo 50 plásticos);
Estojo completo contendo:
- 2 lápis pretos nº 2
- 1 apontador com reservatório
- 1 borracha macia
- 1 cola bastão - 40g
- 1 tesoura sem ponta
- 2 canetas pretas ponta porosa
- Caixa de lápis de cor com 12 cores
1 régua de 30 cm;
1 revista Picolé nível fácil;
1 bloco de folha quadriculada.

LISTA DE MATERIAL 2022
1º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Material pedagógico (ficará guardado na Escola)
Pacote de no mínimo 200 folhas de papel Almaço A4, pautado (para ser
usado ao longo do ano);
1 bloco de papel Canson A3 - 120 a 140g;
1 bloco Creative Collors A4 - 120g - 32 folhas

Educação Física
Camiseta de Educação Física (adquirida na recepção da Escola).

Literatura
Os livros de Literatura adotados serão informados ao longo do ano,
devendo as famílias providenciá-los, seja comprando ou alugando-os.

Artes
Os materiais serão solicitados durante o ano letivo, na medida da
necessidade, de acordo com as pesquisas desenvolvidas pelos alunos.

LISTA DE MATERIAL 2022
1º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Material de uso pessoal (identificar com nome da criança)
1 Caderno Brochurão pautado, capa dura, 96 folhas, para Língua
Portuguesa;
1 Caderno Brochurão pautado, capa dura, 96 folhas, para Matemática;
1 Caderno Brochurão pautado, capa dura, 96 folhas, para Projetos;
1 caderno de desenho, capa dura (A4 – 120g a 150g), com espiral e sem
folha de seda;
1 Dicionário de Língua Portuguesa;
Estojo completo contendo:
- 2 lápis pretos nº 2
- 1 apontador com reservatório
- 1 borracha macia
- 1 cola bastão - 40g
- 1 tesoura sem ponta
- 1 caneta futura preta
1 caixa de lápis de cor com 12 cores;
Régua de 30 cm, compasso e transferidor;
1 calculadora comum analógica;
1 revista Picolé nível fácil;
1 bloco de folha quadriculada;
1 pasta catálogo A4 (mínimo 50 plásticos);
Kit Didático Material Dourado 62 Peças.

LISTA DE MATERIAL 2022
2º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Material pedagógico
Estojo contendo: lápis ou lapiseira, borracha, apontador, pincel marca texto,
caneta azul e preta, tesoura sem ponta, cola bastão, caneta futura preta;
Caixa de lápis de cor com 12 cores;
Régua de 30 cm, compasso e transferidor;
Calculadora comum analógica;
1 caderno com 96 folhas, quadriculado (7x7 mm), para Matemática;
1 caderno com 100 folhas, pautado, para Língua Portuguesa;
1 caderno com 100 folhas, pautado, para Ciências da Natureza;
1 caderno com 100 folhas, pautado, para Ciências Humanas e Sociais;
1 caderno com 100 folhas, pautado, para Inglês;
1 caderno Brochura ¼ com 96 folhas, para atividades da área Corpo e Mente;
1 pasta catálogo A4 (mínimo 50 plásticos);
Pacote de no mínimo 200 folhas de papel Almaço A4, pautado, para ser usado ao
longo do ano.
1 fone de ouvido, preferencialmente com microfone embutido.

Educação Física
Camiseta de Educação Física (adquirida na recepção da Escola).

Tai Chi
Valor de R$50,00 para compra do livro “Alumiar - ideias sobre o Tai Chi”,
produzido pela professora Kátia Guerra e Gustavo Gaivotas. (O livro será
entregue na Escola no início do ano letivo).

Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Natureza
Assinatura anual da Revista digital Manga de Vento: revista sobre atualidades
para crianças entre 7 e 12 anos. As orientações para assinatura estão no site
www.mangadevento.com.br.

Literatura
Os livros de Literatura adotados serão informados ao longo do ano,
devendo as famílias providenciá-los, seja comprando ou alugando-os.

Artes
Os materiais serão solicitados durante o ano letivo, na medida da
necessidade, de acordo com as pesquisas desenvolvidas pelos alunos.

LISTA DE MATERIAL 2022
3º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Material pedagógico
Lápis ou lapiseira, borracha, pincel marca texto, caneta azul e preta, lápis de cor;
Régua de 30 cm, esquadro, compasso e transferidor;
Tesoura sem ponta, cola branca e estojo;
1 caderno com 60 folhas, pautado, para Ciências da Natureza;
1 caderno com 60 folhas, pautado, para Matemática;
1 caderno com 60 folhas, pautado, para Ciências Humanas e Sociais;
1 caderno com 60 folhas, pautado, para Língua Portuguesa;
Pacote com no mínimo 200 folhas de papel Almaço A4 pautado (para ser usado ao
longo do ano);
1 bloco de papel quadriculado;
Jaleco branco para laboratório (nome do aluno gravado);
1 pasta catálogo A4 (mínimo 25 plásticos).

Literatura
Os livros de literatura adotados serão informados ao longo do ano, devendo as
famílias providenciá-los, seja comprando ou alugando-os

Língua estrangeira
Para Espanhol:
Minidicionário Espanhol/Português-Português/Espanhol (Santillana ou
Michaelis);
1 caderno com 60 folhas.
Para Inglês:
Nas aulas de Inglês, os alunos serão divididos em agrupamentos baseados no
nível de proficiência que possuem no idioma. Assim, o nome do livro didático
utilizado na disciplina será divulgado após um teste de nivelamento, e a inserção
dos alunos em grupos será definida pelo professor no decorrer do mês de
fevereiro.

Artes Visuais, Dança, Música e Teatro:
Os materiais serão solicitados durante o ano letivo, na medida da
necessidade, de acordo com as pesquisas desenvolvidas pelos alunos.

Educação Física
Camisa de Educação Física (adquirir na recepção da Escola).

LISTA DE MATERIAL 2022
ENSINO MÉDIO
Material pedagógico
Lápis ou lapiseira, borracha, pincel marca texto, caneta azul e preta, lápis de cor;
Régua de 30 cm, esquadro, compasso e transferidor;
Tesoura sem ponta, cola branca e estojo;
1 caderno com 60 folhas, pautado, para Ciências da Natureza;
1 caderno com 60 folhas, pautado, para Matemática;
1 caderno com 60 folhas, pautado, para Ciências Humanas e Sociais;
1 caderno com 60 folhas, pautado, para Língua Portuguesa;
Pacote com no mínimo 200 folhas de papel Almaço A4 pautado (para ser usado ao
longo do ano);
1 bloco de papel quadriculado;
Jaleco branco para laboratório (nome do aluno gravado);
1 pasta catálogo A4 (mínimo 25 plásticos).

Literatura
Os livros de literatura adotados serão informados ao longo do ano, devendo as
famílias providenciá-los, seja comprando ou alugando-os

Língua estrangeira
Para Espanhol:
Minidicionário Espanhol/Português-Português/Espanhol (Santillana ou
Michaelis);
1 caderno com 60 folhas.
Para Inglês:
Nas aulas de Inglês, os alunos serão divididos em agrupamentos baseados no
nível de proficiência que possuem no idioma. Assim, o nome do livro didático
utilizado na disciplina será divulgado após um teste de nivelamento, e a inserção
dos alunos em grupos será definida pelo professor no decorrer do mês de
fevereiro.

Artes Visuais, Dança, Música e Teatro:
Os materiais serão solicitados durante o ano letivo, na medida da
necessidade, de acordo com as pesquisas desenvolvidas pelos alunos.

Educação Física
Camisa de Educação Física (adquirir na recepção da Escola).

