
LISTA DE MATERIAIS - 2022



ENSINO FUNDAMENTAL I - – 1º ANO – 2022

LISTA DE MATERIAL  

O material abaixo deverá ser todo entregue no 1º dia 

de aula, 02/02/2022, com o nome do aluno.

01 agenda escolar de sua preferência (para uso  

anotação na escola);

03 lápis pretos Jumbo, para escrita inicial;

02 apontadores (Jumbo);

02 cadernos, brochurão, capa dura (48 folhas);

04 cadernos de desenho, grande, espiral, sem pauta, 

com 96 folhas;

01 estojo, tipo bolsinha, com zíper;

06 lápis preto nº02, 06 borrachas, 02 apontadores e 

01 tesoura sem ponta;

03 caixas de gizão de cera;

01 caderno de desenho pequeno, sem pauta;

02 pastas com trilho (azul);

01 pasta de plástico, azul com elástico (grossa);

02 pacote Color Cards Filipinho 24 folhas A4

05 caixas de massa de modelar;

03 colas  brancas;

MATERIAL PARA PROJETO:

Jogos/Leitura

01 caixa Material Dourado (individual). 

PROJETO HIGIENE PESSOAL

01 necessaire com escova e creme dental com 

nome, 1 sabonete e 01 jogo americano 

(emborrachado).

01 camisa de adulto velha, para ser usada como 

avental.

LIVROS: SAS Plataforma de Educação

OBSERVAÇÕES:

Não é permitido o uso de mochilas de carrinhos 

(para que sejam evitados acidentes).



ENSINO FUNDAMENTAL I - – 2º ANO – 2022

LISTA DE MATERIAL  

O material abaixo deverá ser todo entregue no 1º dia 

de aula, 02/02/2022, com o nome do aluno.

01 agenda escolar de sua preferência (para uso  

anotação na escola);

01 estojo completo: 01 tesoura sem ponta, lápis, 

borracha, 01 caixa de lápis de cor, apontador, uma 

régua e frasco pequeno de cola bastão;

01 pasta transparente de elástico (incolor);

03 cadernos, brochurão, de 96 folhas; 

03 cadernos, brochurão, de 48 folhas (Ciências, 

Inglês e  Ensino Religioso);

01 caderno de desenho grande (60 folhas);

01 caderno pequeno (para as aulas de música);

01 folha de papel pardo

01 garrafinha para água (trazer todos os dias).

LIVROS: SAS Plataforma de Educação

Ensino Religioso: Diálogo Inter-religioso – 2º ano –

Heloísa Silva de Carvalho e Jorge Silvino da Cunha 

Neto – Editora FTD – 1ª Edição, 2017



ENSINO FUNDAMENTAL I - – 3º ANO – 2022

LISTA DE MATERIAL  

O material abaixo deverá ser todo entregue no 1º dia de aula, 

02/02/2022, com o nome do aluno.

01 agenda escolar de sua preferência (para uso anotação na escola);

01 estojo completo: lápis, borracha, apontador, régua, cola bastão e 

tesoura;

01 caixa de lápis de cor;

02 pastas transparentes de elástico para atividades e provas;

01 bloco para redação pequeno; 

02 cadernos pautados, brochurão, de 96 folhas para Aula e Casa;

01 caderno pequeno, de 48 folhas (com pauta) somente para alunos 

novatos, para as aulas de música.;

01 flauta doce barroca (para os alunos novatos);

02 revistas para recorte;

01 pacote de papel OFFPINHO Lumi (folhas coloridas);

01 Minidicionário da Língua Portuguesa com novo acordo ortográfico;

01 rolo de durex largo.

LIVROS: SAS Plataforma de Educação

Ensino Religioso: Diálogo Inter-religioso – 3º ano 

– Heloísa Silva de Carvalho e Jorge Silvino da 

Cunha Neto – Editora FTD – 1ª Edição, 2017



ENSINO FUNDAMENTAL I - – 4º ANO – 2022

O material abaixo deverá ser todo entregue no 1º dia de aula, 

02/02/2022, com o nome do aluno.

01 agenda escolar de sua preferência (para uso anotação na escola);

01 estojo completo: lápis, borracha, apontador, régua, caneta 

esferográfica azul e vermelha, marca texto, cola bastão e tesoura sem 

ponta;

01 caixa de lápis de cor;

02 cadernos pautados, brochurão, de 96 folhas, para Língua 

Português e Matemática;

04 cadernos pautados, brochurão, de 48 folhas, para História, 

Geografia, Língua Inglesa e Ciências;

02 cadernos pautados, brochurão, de 48 folhas, para Ensino 

Religioso e Música;

01 caderno de desenho, de 96 folhas;

01 Minidicionário da Língua Portuguesa com novo acordo ortográfico;

01 flauta doce barroca (para os novatos).

LIVROS: SAS Plataforma de Educação

Ensino Religioso: Diálogo Inter-religioso – 4º 

ano – Heloísa Silva de Carvalho e Jorge Silvino 

da Cunha Neto – Editora FTD – 1ª Edição, 2017



ENSINO FUNDAMENTAL I - – 5º ANO – 2022

O material abaixo deverá ser todo entregue no 1º dia de aula, 

02/02/2022, com o nome do aluno.

01 agenda escolar de sua preferência (para uso anotação na escola)

01 estojo completo: lápis, borracha, apontador, régua, caneta 

esferográfica azul, vermelha e preta, marca texto, cola bastão e 

tesoura sem ponta;

01 compasso e 01 transferidor de 180°;

01 caixa de lápis de cor;

02 cadernos, pautados, brochurão, de 96 folhas, para Língua 

Português e Matemática;

06 cadernos, pautados, brochurão, de 48 folhas, para História, 

Geografia, Língua Inglesa/Ciências, Ensino Religioso e Música;

01 flauta doce barroca (para os alunos novatos);

01 revista para recorte;

02 revistas de histórias em quadrinhos;

01 Bíblia pequena com 1º e 2º Testamento, (para alunos novatos);

01 Minidicionário da Língua Portuguesa com novo acordo ortográfico..

LIVROS: SAS Plataforma de Educação

Ensino Religioso: Diálogo Inter-religioso – 5º ano 

– Heloísa Silva de Carvalho e Jorge Silvino da 

Cunha Neto – Editora FTD – 1ª Edição, 2017


