
 

Apresentamos a seguir, a lista de materiais escolares para a turma do Maternal III. Todo o material 

deverá estar devidamente identificado. As orientações referentes à entrega dos materiais e ao 

processo de adaptação do Maternal III serão feitas no 1º Encontro Família-Escola.  

  

Material - 1º trimestre  
 

✓ 2 potes de massinha de modelar (150g)  

✓ 1 pacote de papel colorido – Tamanho A4  

✓ 1 lixa – Nº 100  

✓ 1 caixa de giz de cera bastão  

✓ 1 tubo de cola branca  

✓ 2 tubos de cola colorida  

✓ 1 caixa com 6 unidades de guache (neon)  

✓ 1 pacote de palito de picolé – cor neutra  

✓ 1 pacote pequeno de algodão branco  

✓ 1 caixa de cotonetes  

✓ 1 revista para recorte  

✓ 1 pacote de prendedores de roupas (madeira) Material – 2º e 3º trimestres  

✓ 1 folha de papel pardo  

✓ 2 placas de E.V.A (lisa, estampada e com glitter)  

✓ 1 folha de papel camurça  

✓ 2 folhas de papel crepom  

✓ 1 tela de pintura – Tamanho 20x30cm  

✓ 1 lixa – Nº 100  

✓ 4 potes de massinha de modelar (150g)  

✓ 1 pacote de brinquedos para massinha ou modeladores  

✓ 1 caixa de giz de cera bastão  

✓ 2 tubos de cola branca  

✓ 4 tubos de cola colorida  

✓ 1 pote de tinta guache (250ml)  

✓ 1 pincel redondo broxinha  

✓ 1 pincel chato – número 20  

✓ 1 pacote de palito de picolé (colorido)  

✓ 1 pacote de forminha de papel (colorida)  

✓ 1 pacote de olhos de papel – tamanho grande  

✓ 1 pacote de penas (coloridas)  

✓ 1 pacote de lacinhos  

✓ Retalhos de pano  

✓ 1 caixa de camisa encapada  

✓ 1 lata de leite em pó (limpa e vazia)  

✓ 2 bandejas de isopor (reutilizadas)  

✓ 1 revista para recorte  

✓ 1 jornal para recorte  

✓ 1 caixa de gizão de cera  



✓ 1 conjunto de canetinha hidrocor – ponta grossa  

✓ 250g de areia colorida  

 

Observação:   
No decorrer do ano letivo, poderão ser solicitados títulos de livros paradidáticos.   

  

Escolher 2 (dois) dos brinquedos da lista abaixo:  
  

✓ 1 kit “Monta lig” – tamanho grande Bichinhos da fazenda  

✓ Brinquedos de encaixar – tamanho grande Brinquedos de puxar  

✓ Cubo didático  

✓ Instrumentos musicais  

✓ Quebra-cabeça com pinos  

✓ Maleta de médico  

✓ Relógio pedagógico  

✓ Ferramentas  

✓ Legos – tamanho grande  

✓ Alimentos de plástico  

✓ Panelinhas  

✓ Fantasias  

 

Observação: todos os brinquedos acima deverão ser destinados a crianças de 3 anos.  

 

Material pessoal (deverá estar identificado com o nome completo da criança):  

  

✓ 01 sacolinha de tecido contendo: 1 bermuda (azul marinho), 01 blusa (branca), 01 par de 

meias, 01 par de chinelos, 01 cueca ou calcinha para possíveis imprevistos, 1 toalha de lavabo 

para higiene (identificada com nome completo).  

✓ 01 escova de dente  

✓ 01 tubo de creme dental (pequeno e funcional para a própria criança manusear)  

✓ 01 guardanapo de tecido (para usar diariamente na hora do lanche)  

✓ 01 camisa de malha grande (tamanho adulto) usada - para pintura Material para uso diário:  

✓ 01 mochila (identificada com o nome da criança) – não será permitido o uso de mochilas de 

rodinha  

✓ 01 garrafinha de água  

✓ 01 lancheira  

  

Para as aulas de Natação:  
 

✓ Touca  

✓ Sunga/Maiô  

✓ Óculos de natação  

✓ Toalha  

✓ Chinelo  

✓ Roupão (opcional)  

  

Início das atividades para as turmas do Maternal III: 03/02/2021  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Apresentamos a seguir, a lista de materiais escolares para a turma da Pré-Escola I. Todo o material 

deverá estar devidamente identificado.  

 

Material individual  
  

✓ 01 pasta plástica, tipo maleta, com alça (tamanho ofício/4cm), para deveres – FAVOR 

COLOCAR NOME  

✓ 01 pasta porta documento em L transparente (incolor) para o dever do dia – FAVOR COLOCAR 

NOME  

✓ 01 tesoura pequena, sem ponta (para canhotos existe a adequada)  

✓ 03 potes de massa de modelar (150g)*  

✓ 01 caixa de lápis de cor gigante triangular – 12 unidades  

✓ 01 apontador (para lápis gigante triangular)  

✓ 01 borracha  

✓ 02 tubos de cola colorida (cores variadas)  

✓ 02 tubos de cola branca*  

✓ 02 lixas nº 100  

✓ 01 caixa de gizão de cera  

✓ 01 conjunto de canetas hidrocor (Jumbo) *  

✓ 01 pacote de palito de picolé colorido  

✓ 01 caixa (com 6 unidades) de guache neon  

✓ 01 pacote de folha A4 – colorido  

✓ 01 lousa mágica  

✓ 01 pacote de papel Multiformas (5 formas geométricas)  

✓ 01 pacote de papel Scrapbook (A4 estampado)  

✓ 01 lápis preto triangular grosso (Jumbo)  

✓ 01 caixa pequena de cotonete  

✓ 01 pacote pequeno de algodão  

✓ 01 pacote de pregador de roupas (madeira)  

✓ 01 revista para recorte (atenção ao conteúdo)  

 

* Observar a data de validade dos produtos indicados.  

 

Material de uso pessoal: (marcar todo o material com o nome da criança)  

  

✓ 01 escova de dente  

✓ 01 tubo de creme dental (pequeno e funcional para a própria criança manusear)  

✓ 01 guardanapo de tecido (para usar diariamente na hora do lanche)  

✓ 01 sacolinha de tecido contendo: 1 bermuda (azul marinho), 01 blusa (branca), 01 par de 

meias, 01 cueca ou calcinha para possíveis imprevistos.  

✓ 01 camisa de malha grande (tamanho adulto) e usada - para pintura  

 

OBSERVAÇÕES:  



✓ O USO DO UNIFORME COMPLETO É OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS ATIVIDADES NA ESCOLA.   

✓ Calçado: tênis ou sandália preta ou de cor neutra, preferencialmente. Meias brancas.  

✓ A escova e o creme dental deverão vir diariamente na merendeira.  

✓ Sugerimos encapar os livros com plástico. O nome da criança deverá ser colocado por fora.  

✓ É vetado o uso de mochila de rodinhas.   

✓ No primeiro dia de aula, pedimos que enviem somente a lancheira.  

✓ O material do programa bilíngue será entregue aos estudantes no início do ano letivo.  

 

 

Início das atividades para as turmas da Pré-Escola I: 03/02/2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Apresentamos a seguir, a lista de materiais escolares para a turma da Pré-Escola II. Todo o material 

deverá estar devidamente identificado.  

 

Material individual:  
  

✓ 01 pasta plástica, tipo maleta, com alça (tamanho ofício/4cm), para deveres – FAVOR 

COLOCAR NOME –  

✓ Utilizar a do ano anterior.  

✓ 01 pasta plástica com aba e elástico (tamanho ofício/4cm) para guardar tarefas de sala – 

FAVOR COLOCAR  

✓ NOME – Utilizar a do ano anterior  

✓ 01 pasta porta documento em L transparente (incolor) para o dever do dia – FAVOR COLOCAR 

NOME - Utilizar a do ano anterior  

✓ 01 tesoura pequena, sem ponta (para canhotos existe a adequada) - FAVOR COLOCAR NOME  

✓ 01 pacote de papel para recorte, colagem e montagem (8 cores, A4, 75g/m² ou 120g/m²)  

✓ 01 caixa de lápis de cor – 12 unidades (dar preferência às marcas que contenham lápis com 

vários “tons de pele”)  

✓ 01 caixa de gizão de cera – 12 unidades  

✓ 02 lápis pretos triangulares  

✓ 02 borrachas brancas  

✓ 01 conjunto de canetas hidrocor*  

✓ 01 apontador  

✓ 01 tubo de cola branca*  

✓ 03 potes de massa de modelar - 150g*  

✓ 01 pacote de forminhas para doces (cores diversas, exceto branca)  

✓ 01 pacote de palito de picolé  

✓ 02 revistas usadas para recorte ( atenção para o conteúdo da revista)   

✓ 01 folha de papel crepom  

✓ 02 jornais usados para recorte ( atenção para o conteúdo do jornal)  

 

Observar a data de validade dos produtos indicados.  

 

Livros paradidáticos:  
✓ O QUE COMEÇA COM... Autora: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen- Editora DCL  

✓ Doli não é mole. Autora: Magda Trece- Editora: Gryphon Edições Observação: Ao longo do ano, 

poderá ser solicitada a aquisição de livros de literatura, de acordo com o conteúdo trabalhado 

no período.  

 

Material de uso pessoal: (marcar todo o material com o nome da criança)  

  

✓ 01 escova de dente  

✓ 01 tubo de creme dental (pequeno e funcional para a própria criança manusear)  

✓ 01 guardanapo de tecido (para usar diariamente na hora do lanche)  



✓ 01 sacolinha de tecido contendo: 1 bermuda (azul marinho), 01 blusa (branca), 01 par de 

meias, 01 cueca ou calcinha para possíveis imprevistos.  

✓ 01 camisa de malha grande (tamanho adulto) e usada - para pintura  

 

OBSERVAÇÕES:  

✓ O USO DO UNIFORME COMPLETO É OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS ATIVIDADES NA ESCOLA.   

✓ Calçado: tênis ou sandália preta ou de cor neutra, preferencialmente. Meias brancas.  

✓ A escova e o creme dental deverão vir diariamente na lancheira.  

✓ Sugerimos encapar os livros com plástico. O nome da criança deverá ser colocado por fora.  

✓ É vetado o uso de mochila de rodinhas.   

✓ No primeiro dia de aula, pedimos que enviem somente a lancheira.  

✓ O material do programa bilíngue será entregue aos estudantes no início do ano letivo.  

 

Início das atividades para as turmas da Pré-Escola II: 03/02/2021.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apresentamos a seguir, a lista de materiais escolares para a turma do 1º Ano do Ensino 

Fundamental. Todo o material deverá estar devidamente identificado.  

 

LIVROS:  
✓ Diálogo Inter-religioso: 1 – 2017.  Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino Cunha Neto 

Editora: FTD | ISBN 9788596009881  

 

Observação:  

✓ No decorrer do ano letivo, poderá ser solicitado um título para a realização de projeto de leitura.  

  

MATERIAL PESSOAL/INDIVIDUAL: (marcar todo o material pessoal/individual com o nome da criança)  

 

✓ 01 toalha de mão para higiene pessoal e lanche  

✓ 01 escova de dente  

✓ 01 tubo de creme dental  

✓ 01 garrafa de plástico para água  

✓ 01 camisa de malha grande e velha (para pintura)  

✓ 01 estojo completo contendo: 01 caixa de lápis de cor, 01 borracha, 02 lápis pretos, 01 

apontador, 01 tesoura pequena (sem ponta), 01 jogo de canetinhas, 01 cola bastão – evitar 

estojos grandes e de lata  

✓ 02 cadernos brochurão (grande – sem pauta – 60 folhas) – Registros das aulas e Deveres de 

casa  

✓ 01 pacote de palito de picolé cru  

✓ 01 pacote de papel – 24 folhas – formato A4 – 210 x 297 mm – 8 cores  

✓ 01 pacote de folha ofício colorido – A4  

✓ 02 potes de massa de modelar (150g - cores variadas)  

✓ 01 folha de papel crepom  

✓ 02 lixas pretas – espessura 220mm ou 240mm  

✓ 02 revistas para recorte (atenção para o conteúdo da revista)  

  

OBSERVAÇÕES:  

  

✓ O USO DO UNIFORME COMPLETO É OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS ATIVIDADES NA ESCOLA.   

✓ Calçado: tênis ou sandália preta ou de cor neutra, preferencialmente. Meias brancas.  

✓ A escova e o creme dental deverão vir diariamente na merendeira.  

✓ Sugerimos encapar cadernos e livros com plástico. O nome da criança deverá ser colocado por 

fora.  

✓ O material pessoal/individual deverá ser reposto ao longo do ano, de acordo com a 

necessidade.  

✓ Para o primeiro dia de aula, pedimos que enviem somente a lancheira. As orientações para a 

entrega do livro didático e dos demais materiais serão feitas posteriormente.  

✓ O material do programa bilíngue será entregue aos estudantes no início do ano letivo.  

 

Início das atividades para as turmas do 1º ano do Ensino Fundamental: 03/02/2021. 



 
 

Apresentamos a seguir, a lista de materiais escolares para a turma do 2º Ano do Ensino 

Fundamental. Todo o material deverá estar devidamente identificado.  

 

Português:   
✓ Porta Aberta para o mundo: Língua Portuguesa 2  

Autora: Isabella Carpaneda - São Paulo  

Editora: FTD, 2019  

ISBN: 7898683430398  

 

Observação:   

No decorrer do ano letivo, poderão ser solicitados outros títulos de livros paradidáticos.  

  

Matemática:     
✓ Porta Aberta para o mundo: Matemática 2  

1ª edição – São Paulo - 2019  

Aut.: Marília Ramos Centurión, Júnia La Scala Teixeira e Arnaldo Bento Rodrigues Editora: FTD  

ISBN 7898683430442  

 

Ensino Religioso:  
✓ Diálogo Inter-religioso: 2 – 2017  

Autores: Heloisa Silva de Carvalho e Jorge Silvino Cunha Neto Editora: FTD  

ISBN – 9788596009904  

 

Geografia:  
✓ Porta Aberta para o mundo: Geografia 2  

Aut.: Edilson Adão Cândido da Silva e Laercio Furquim Junior Editora: FTD – São Paulo - 2019  

ISBN – 7898683430596  

 

*Atenção ao ano de edição do livro pedido.  

 

Material Individual (Favor marcar todo o material individual com nome do estudante)  

 

✓ 01 caderno de 80 folhas – pauta comum (grande) para Matemática – vertical – Capa cartão 

suprema  

✓ 01 caderno de 80 folhas – pauta comum (grande) para Português – vertical – Capa cartão 

suprema  

✓ 01 caderno de 60 folhas – pauta comum (grande) para História/Geografia – vertical – Capa 

cartão suprema  

✓ 01 caderno de 60 folhas – pauta comum (grande) para Ciências – vertical – Capa cartão 

suprema  

✓ 02 cadernos de 60 folhas – pauta comum (grande) para Dever de Casa - vertical – Capa cartão 

suprema Obs.: Os cadernos não deverão ser em espiral nem conter decoração nas páginas.  

✓ 01 pasta de plástico transparente – com elástico (fina) – para Deveres  



✓ 01 estojo completo contendo: 01 caixa de lápis de cor, 02 borrachas, 04 lápis pretos, 01 cola 

bastão, 01  

✓ apontador, 01 tesoura pequena (sem ponta); 01 régua de 20cm; 01 caneta marca texto – 

amarela  

✓ 01 pacote de palitos de picolé cru  

✓ Material dourado individual (madeira)  

✓ 01 tubo de cola líquida  

✓ 02 caixas de massa de modelar colorida não soft  

✓ 01 pacote de papel (tipo “color set”) colorido - A4  

 

Material pessoal para uso diário (Marcar todo o material pessoal com o nome da criança)  

✓ 01 guardanapo de pano  

✓ 01 garrafa de plástico para água  

✓ 01 escova de dente  

✓ 01 tubo de creme dental  

 

OBSERVAÇÕES  

✓ O USO DO UNIFORME COMPLETO É OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS ATIVIDADES NA ESCOLA.   

✓ Calçado: tênis de cor neutra, preferencialmente. Meias brancas.    

✓ O material de uso pessoal (toalha de mão, guardanapo, escova de dente, creme dental, 

garrafinha e estojo) deverá vir diariamente na mochila e/ou na lancheira.  

✓ Sugerimos encapar cadernos e livros com plástico. O nome do estudante e da disciplina 

deverão ser colocados na capa.  

✓ O material pessoal/individual deverá ser reposto ao longo do ano, de acordo com a 

necessidade.  

✓ Para o primeiro dia de aula, pedimos que enviem o estojo e os cadernos. A entrega do material 

escolar deverá seguir o cronograma que será enviado posteriormente.   

✓ O material do programa bilíngue será entregue aos estudantes no início do ano letivo.  

 

Início das atividades para as turmas do 2º Ano do Ensino Fundamental: 03/02/2021. 


