Lista de Material Escolar-2022
Mini I
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ficarão na escola)
. 01 mamadeira (caso a criança utilize)
. 01 pomada para assadura
. 01 pacote de fraldas
. 01 copo com bico
. 01 babador de PLÁSTICO
. 02 pacotes de lenços umedecidos
. 01 jogo de lençol
. 01 travesseiro
. 01 cobertor
. 01 creme dental
. 01 toalhinha de mão
. 01 escova de dente
. 01 nécessaire grande
. 01 chupeta com prendedor (reserva - caso a criança use)
. 03 caixas de lenços de papel
. 01 caixa de massinha de modelar
. 1 metro de plástico leitoso azul claro.
. 02 pacotes de massinha de EVA para modelagem
. 01 gibi
. 01 avental para pintura
. 01 caixa de tinta a dedo 12 cores
. 02 brinquedos sonoros
. 01 álcool gel para deixar na mochila.
Observações:
1) Todos os materiais de uso individual deverão ser identificados com o nome do aluno e
repostos quando necessário.
2) O uniforme deve ter o nome identificado, para evitar a sua perda e facilitar a entrega quando
extraviado. Sugerimos que o nome seja escrito com caneta específica para tecido ou bordado.
3) Solicitamos a todos que sejam respeitadas as especificações dos materiais a fim de que haja
um melhor aproveitamento dos mesmos.
4) Eventualmente poderá ser solicitado algum material durante o ano para trabalhos específicos.
Papelarias Conveniadas
 Golden Center
Rua: Costa Barros, 929 – Vila Alpina
Fone: 2917-0389 / 2912-7796
 Bibelis Papelaria
Rua: Costa Barros, 1541
Fone: 2917-7011
Watts: 99497-8423

Uniformes
 Malharia Kas & Chris - Rua Suarão, 93
- Vila Prudente (Fones: 2914-9662/
2215-1460 /2911.4431 / Daniela)
Watts: 93779-3337
LEVAR OS MATERIAIS NO PRIMEIRO
DIA DE AULA EM UMA SACOLA COM
NOME.

Início das aulas: 31/01/2022 (segunda-feira)

Lista de Material Escolar-2022
Mini II
Material de uso individual
. 02 pastas plástica transparente com bailarina
. 01 cx de giz de cera pequeno grosso -12 cores Curton (com nome do aluno na caixa)
. 01 caixa de lápis de cor Jumbo - 12 cores (com nome do aluno na caixa)
. 01 pincel escolar castelo nº 14 chato – C511
. 02 caixas de massinha de modelar
. 01 cola líquida grande (225g)
. 02 colas bastão grande (tipo Pritt)
. 01 tesoura sem ponta
. 01 pasta de elástico plástica- transparente- fina
. 01 mochila
. 01 lancheira (com nome)
. 01 squeeze (com nome)
. 02 revistas para recorte
. 01 gibi
. 01 avental de pintura
. 02 pacotes de lenços umedecidos (higiene diária)
. 02 caixas de lenços de papel
. 1 metro de plástico leitoso azul claro.
. 02 estojos duplo.
. 01 jogo engenheiro
. 01 brinquedo pedagógico (uso coletivo)
. 01 caixa de tinta plasticor
. 01 caixa de tinta guache com 12cores
. 01 álcool gel para deixar na mochila.
Observações:
1) Todos os materiais de uso individual deverão ser identificados com o nome do aluno e repostos quando
necessário.
2) O uniforme deve ter o nome identificado, para evitar a sua perda e facilitar a entrega quando extraviado.
Sugerimos que o nome seja escrito com caneta específica para tecido ou bordado.
3) Solicitamos a todos que sejam respeitadas as especificações dos materiais a fim de que haja um melhor
aproveitamento dos mesmos. As marcas e modelos dos produtos devem ser respeitadas.
4) Eventualmente poderá ser solicitado algum material durante o ano para trabalhos específicos.

Papelarias Conveniadas
 Golden Center
Rua: Costa Barros, 929 – Vila Alpina
Fone: 2917-0389 / 2912-7796
 Bibelis Papelaria
Rua: Costa Barros, 1541
Fone:2917-7011
Watts: 99497-8423

Uniformes
 Malharia Kas & Chris - Rua Suarão, 93
- Vila Prudente (Fones: 2914-9662/
2215-1460 /2911.4431 / Daniela)
Watts: 93779-3337
LEVAR OS MATERIAIS NO PRIMEIRO
DIA DE AULA EM UMA SACOLA COM
NOME.

Início das aulas: 31/01/2022 (segunda-feira)

Lista de Material Escolar-2022
Maternal
Material de uso individual
. 02 pasta plástica transparente com bailarina
. 01 cx de giz de cera pequeno grosso -12 cores Curton (com nome do aluno na caixa)
. 01 caixa de lápis de cor Jumbo - 12 cores (com nome do aluno na caixa)
. 01 conjunto de canetinhas hidrográficas - BIG (GROSSA)
. 01 pincel escolar castelo nº 14 chato – C511
. 02 caixas de massinha de modelar
. 01 cola líquida grande (225g)
. 02 colas bastão grande (tipo Pritt)
. 01 caixa de tinta plasticor
. 01 caixa de tinta guache com 12 cores
. 01 tesoura sem ponta
. 01 pasta de elástico plástica- transparente- fina
. 01 mochila
. 01 lancheira (com nome)
. 01 squeeze (com nome)
. 02 revistas para recorte
. 01 gibi
. 01 avental de pintura
. 01 álcool gel para deixar na mochila.
. 01 Livro de historinha (literatura infantil) para eles manusearem em sala de aula.
. 02 pacotes de lenços umedecidos (higiene diária)
. 02 caixas de lenços de papel
. 1 metro de plástico leitoso azul claro.
. 01 caneta retroprojetor vermelha.
. 01 brinquedo pedagógico
. 1 pacote de bexiga São Roque branca nº7.0
Estipulamos a marca, pois para fazer
. 1 pacote de bexiga São Roque verde nº7.0
atividades, algumas marcas estouram
com facilidade.
Observações:
1) Todos os materiais de uso individual deverão ser identificados com o nome do aluno e repostos quando
necessário.
2) O uniforme deve ter o nome identificado, para evitar a sua perda e facilitar a entrega quando extraviado.
Sugerimos que o nome seja escrito com caneta específica para tecido ou bordado.
3) Solicitamos a todos que sejam respeitadas as especificações dos materiais a fim de que haja um melhor
aproveitamento dos mesmos. As marcas e modelos dos produtos devem ser respeitadas.
4) Eventualmente poderá ser solicitado algum material durante o ano para trabalhos específicos.

Papelarias Conveniadas
 Golden Center
Rua: Costa Barros, 929 – Vila Alpina
Fone: 2917-0389 / 2912-7796
 Bibelis Papelaria
Rua: Costa Barros, 1541
Fone:2917-7011
Watts: 99497-8423

Uniformes
 Malharia Kas & Chris - Rua Suarão, 93
- Vila Prudente (Fones: 2914-9662/
2215-1460 /2911.4431 / Daniela)
Watts: 93779-3337
LEVAR OS MATERIAIS NO PRIMEIRO
DIA DE AULA EM UMA SACOLA COM
NOME.

Início das aulas: 31/01/2022 (segunda-feira)

Lista de Material Escolar –2022- Jardim I
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01 pasta plástica transparente com bailarina
01 caixa de giz de cera pequena -12 cores Curton (com nome do aluno em cada na caixa)
01 caixa de lápis de cor - 12 cores- (com nome do aluno na caixa e em todos os lápis)
01 pincel escolar castelo nº 14 chato – C511
01 caixa de tinta plasticor
01 caixa de tinta guache com 12 cores
04 lápis pretos nº 02
02 borrachas macias
01 apontador c/ depósito
02 tubos de cola bastão grande (tipo Pritt)
01 tesoura de ponta arredondada (gravado nome)
02 pastas de elástico plástica – transparente fina
01 tubos de cola branca Tenaz - (225 grs)
02 estojos duplos com nome
01 mochila
01 lancheira
01 jogo de canetas hidrográficas-12 cores-( com nome do aluno em cada caneta)
02 caixas de massinha de modelar
01 pacote de massinha de EVA para modelagem
01 squeeze com nome
01 avental para pintura
02 revistas para recorte
01 gibi
02 caixas de lenço de papel
01 álcool gel para deixar na mochila.
02 pacotes de lenços umedecidos (higiene pessoal)
01 jogo Monta tudo
01 caneta retroprojetor azul.
01 Livro de historinha (literatura infantil) para eles manusearem em sala de aula.
01 brinquedo: (acordo com a idade)- Grow ou Algazarra
1 pacote de bexiga São Roque azul nº7.0
Estipulamos a marca, pois para fazer
1 pacote de bexiga São Roque vermelha nº7.0
atividades, algumas marcas estouram
com facilidade.
Cadernos
02 cadernos quadriculado 1x1- 40 fls – capa dura - 190mm x 248 mm
02 cadernos linguagem 40fls - capa dura –23 pautas- 190mm x 248 mm
01 caderno pedagógico com tarja verde ou azul– 40 fls- capa dura-190mm x 248 mm
"Os cadernos da Coleção Kids" ou Coleção Meu Primeiro Caderno
Observações:
1) Todos os materiais de uso individual deverão ser identificados com o nome do aluno e repostos quando
necessário.
2) O uniforme deve ter o nome identificado, para evitar a sua perda e facilitar a entrega quando extraviado.
Sugerimos que o nome seja escrito com caneta específica para tecido ou bordado.
3) Solicitamos a todos que sejam respeitadas as especificações dos materiais a fim de que haja um melhor
aproveitamento dos mesmos. As marcas e modelos dos produtos devem ser respeitadas.
4) Eventualmente poderá ser solicitado algum material durante o ano para trabalhos específicos

Papelarias Conveniadas
 Golden Center
Rua: Costa Barros, 929 – Vila Alpina
Fone: 2917-0389 / 2912-7796
 Bibelis Papelaria
Rua: Costa Barros, 1541
Fone:2917-7011
Watts: 99497-8423

Uniformes
 Malharia Kas & Chris - Rua Suarão, 93
- Vila Prudente (Fones: 2914-9662/
2215-1460 /2911.4431 / Daniela)
Watts: 93779-3337
LEVAR OS MATERIAIS NO PRIMEIRO
DIA DE AULA EM UMA SACOLA COM
NOME.

Início das aulas: 31/01/2022 (segunda-feira)

Lista de Material Escolar –2022
Jardim II
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pasta plástica transparente com bailarina
caixa de giz de cera pequena -12 cores Curton (com nome do aluno em cada na caixa)
caixa de lápis de cor - 24 cores (com nome do aluno na caixa e em todos os lápis)
pincel escolar castelo nº 14 chato – C511
caixa de tinta plasticor
caixa de tinta guache com 12 unidades
lápis pretos nº 02
borracha macia
apontador c/ depósito
tubos de cola bastão grande (tipo Pritt)
tesoura de ponta arredondada (gravado nome)
pasta de elástico transparente (lição de casa)
tubo de cola branca Tenaz - (225 grs)
estojos duplos com nome.
caixas de massinha de modelar
jogo de canetas hidrográficas-12 cores- (com nome do aluno em cada caneta)
mochila
lancheira
pacotes de lenços umedecidos (higiene pessoal)
caixas de lenço de papel
caneta retroprojetor preta.
squeeze com nome
álcool gel para deixar na mochila.
avental para pintura ou camiseta adulta velha
revistas para recorte
jogo monta tudo
jogo engenheiro
gibis
Livro de historinha (literatura infantil) para eles manusearem em sala de aula.
ábaco

. 1 pacote de bexiga São Roque amarela nº7.0
. 1 pacote de bexiga São Roque preta
nº7.0

Estipulamos a marca, pois para fazer
atividades, algumas marcas estouram
com facilidade.

Cadernos
02 cadernos quadriculado 1x1- 40 fls – capa dura - 190mm x 248 mm
02 cadernos linguagem 40fls - capa dura –23 pautas- 190mm x 248 mm
01 caderno pedagógico com linhas verdes – 40 fls- capa dura- 190mm x 248 mm
"Os Cadernos são da Coleção Kids" ou Coleção Meu Primeiro Caderno
Observações:
1) Todos os materiais de uso individual deverão ser identificados com o nome do aluno e repostos quando
necessário.
2) O uniforme deve ter o nome identificado, para evitar a sua perda e facilitar a entrega quando extraviado.
Sugerimos que o nome seja escrito com caneta específica para tecido ou bordado.
3) Solicitamos a todos que sejam respeitadas as especificações dos materiais a fim de que haja um melhor
aproveitamento dos mesmos. As marcas e modelos dos produtos devem ser respeitadas.
4) Eventualmente poderá ser solicitado algum material durante o ano para trabalhos específicos.

Papelarias Conveniadas
 Golden Center
Rua: Costa Barros, 929 – Vila Alpina
Fone: 2917-0389 / 2912-7796
 Bibelis Papelaria
Rua: Costa Barros, 1541
Fone: 2917-7011
Watts: 99497-8423

Uniformes
 Malharia Kas & Chris - Rua Suarão, 93
- Vila Prudente (Fones: 2914-9662/
2215-1460 /2911.4431 / Daniela)
Watts: 93779-3337
LEVAR OS MATERIAIS NO PRIMEIRO
DIA DE AULA EM UMA SACOLA COM
NOME.

Início das aulas: 31/01/2022 (segunda-feira)

Lista de Material Escolar –2022
1º Ano
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caixa de giz de cera pequeno -12 cores Curton- (com nome do aluno na caixa do giz)
caixa de lápis de cor-24 cores- ( com nome do aluno em cada lápis)
jogo de canetas hidrográficas (12 cores) com nome do aluno em cada caneta.
caixas de massa de modelar Uti Gutti (PARA TRABALHO)
pastas plásticas com elástico – transparente fina (lições de casa e avaliações)
tubo de cola branca Tenaz (225grs)
lápis pretos nº 02
borrachas brancas
apontador com depósito
colas bastão tipo Pritt – grande com nome
tesoura com ponta arredondada c/ nome gravado
régua transparente 15 cm
pacote de palito de sorvete (para contagem, ficará na mochila deles)
mochila
lancheira
squeeze com nome
estojo com nome com três zíperes cada um
revistas para recorte
álcool gel para deixar na mochila.
gibis
pote de lenço umedecido
caixas de lenços de papel

Cadernos:
 03 cadernos brochura de linguagem UNIVERSITÁRIO de 100 folhas (capa dura)- História/
Ciências/Geografia, Português e Matemática
 01 caderno de caligrafia capa dura - pequeno horizontal- Linhas brancas.
 01 caderno de música pautado pequeno. (O aluno utilizará até o 5º ano)
Observações:
1) Todos os materiais de uso individual deverão ser identificados com o nome do aluno e repostos quando

necessário.
2) O uniforme deve ter o nome identificado, para evitar a sua perda e facilitar a entrega quando extraviado.
Sugerimos que o nome seja escrito com caneta específica para tecido ou bordado.
3) Solicitamos a todos que sejam respeitadas as especificações dos materiais a fim de que haja um melhor
aproveitamento dos mesmos. As marcas e modelos dos produtos devem ser respeitadas.
4) Eventualmente poderá ser solicitado algum material durante o ano para trabalhos específicos.

Papelarias Conveniadas
 Golden Center
Rua: Costa Barros, 929 – Vila Alpina
Fone: 2917-0389 / 2912-7796
 Bibelis Papelaria
Rua: Costa Barros, 1541
Fone:2917-7011
Watts: 99489-8423

Uniformes
 Malharia Kas & Chris - Rua Suarão, 93
- Vila Prudente (Fones: 2914-9662/
2215-1460 /2911.4431 / Daniela)
Watts: 93779-3337
LEVAR OS MATERIAIS NO PRIMEIRO
DIA DE AULA EM UMA SACOLA COM
NOME.

Início das aulas: 31/01/2022 (segunda-feira)

Lista de Material Escolar – 2022
2º Ano
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cx de giz de cera pequeno- 12 cores Curton ( com nome do aluno na caixa do giz)
cx de lápis de cor- 24 cores- (com nome o aluno em cada lápis)
jogo de canetas hidrográficas (12 cores) com nome do aluno em cada caneta
lápis pretos nº 02
calculadora ( não mandar muito pequena. Sugerimos com números maiores)
borrachas brancas
apontador com depósito
colas bastão tipo Pritt – grande
tubo de cola branca Tenaz (225grs)
régua de 20cm ( para ficar no estojo)
tesoura de ponta arredondada c/ nome gravado
estojo
caixa de material dourado individual de madeira.
pastas plástica com elástico – transparente fina (provas, lição de casa e atividades)
squeeze c/ nome
álcool gel para deixar na mochila.
revistas para recorte
gibis
mochila
lancheira
caixas de lenços de papel






Cadernos:
03 cadernos de linguagem brochura UNIVERSITÁRIO capa dura com 100 folhas( Português /Matemática/ História/Geografia/Ciências)
01 cadernos de linguagem brochura UNIVERSITÁRIO capa dura com 50 folhas- (Inglês)
01 caderno de caligrafia capa dura pequeno- horizontal- Linhas brancas.
01 caderno de música pautado pequeno. (O aluno utilizará até o 5º ano)

Observações:
1) Todos os materiais de uso individual deverão ser identificados com o nome do aluno e
repostos quando necessário.
2) O uniforme deve ter o nome identificado, para evitar a sua perda e facilitar a entrega quando
extraviado. Sugerimos que o nome seja escrito com caneta específica para tecido ou bordado
3) Solicitamos a todos que sejam respeitadas as especificações dos materiais a fim de que haja
um melhor aproveitamento dos mesmos. As marcas e modelos dos produtos devem ser
respeitadas.
4) Eventualmente poderá ser solicitado algum material durante o ano para trabalhos específicos.
Papelarias Conveniadas
 Golden Center
Rua: Costa Barros, 929 – Vila Alpina
Fone: 2917-0389 / 2912-7796
 Bibelis Papelaria
Rua: Costa Barros, 1541
Fone:2917-7011
Watts: 99497-8423

Uniformes
 Malharia Kas & Chris - Rua Suarão, 93
- Vila Prudente (Fones: 2914-9662/
2215-1460 /2911.4431 / Daniela)
Watts: 93779-3337
LEVAR OS MATERIAIS NO PRIMEIRO
DIA DE AULA EM UMA SACOLA COM
NOME.

Início das aulas: 31/01/2022 (segunda-feira)

Lista de Material Escolar – 2022 - 3º Ano
. 01 cx de giz de cera pequeno- 12 cores Curton- (com nome do aluno em cada giz)

. 01 cx de lápis de cor-24 cores- (com nome do aluno em cada lápis)
. 01 jogo de canetas hidrográficas- 12 cores- (com nome do aluno em cada caneta)
. 03 lápis pretos nº 02
. 01 calculadora ( não mandar muito pequena. Sugerimos com números maiores)
. 02 borrachas brancas
. 01 apontador com depósito
. 02 colas bastão tipo Pritt – 10g com nome
. 01 tubo de cola branca Tenaz (225 grs)
. 01 régua transparente 30 cm
. 01 régua de 20 cm ( para ficar no estojo)
. 01 tesoura de ponta arredondada c/ nome gravado
. 02 canetas azuis
. 01 conjunto de canetas esferográficas coloridas
. 01 corretivo
. 01 caixa de material dourado individual de madeira.
. 02 pastas plásticas com elástico – transparente fina
. 01 squeeze c/ nome
. 03 revistas para recorte
. 01 caneta marca texto (amarela)
. 03 gibis
. 01 estojo
. 01 mochila
. 01 lancheira
. 01 álcool gel para deixar na mochila.
. 01 caixa de massinha com 12 (para trabalhos)
. 02 caixas de lenço de papel.
. 01 DICIONÁRIO de Língua Portuguesa
. 01 flauta Yamaha Soprano Barroca para as aulas de música. (seguir a orientação da marca
devido ao som. Será utilizada até o 5º ano)
Cadernos:
 04 cadernos de linguagem de 100 folhas – UNIVERSITÁRIO - capa dura
(História/Geografia/Ciências, Matemática, Português e Inglês)
 01 caderno de caligrafia capa dura - pequeno horizontal- Linhas brancas.
 01 caderno de música pautado pequeno. (O aluno utilizará até o 5º ano)
Observações:
1) Todos os materiais de uso individual deverão ser identificados com o nome do aluno e repostos quando
necessário.
2) O uniforme deve ter o nome identificado, para evitar a sua perda e facilitar a entrega quando extraviado.
Sugerimos que o nome seja escrito com caneta específica para tecido ou bordado.
3) Solicitamos a todos que sejam respeitadas as especificações dos materiais a fim de que haja um melhor
aproveitamento dos mesmos. As marcas e modelos dos produtos devem ser respeitadas.
4) Eventualmente poderá ser solicitado algum material durante o ano para trabalhos específicos.

Papelarias Conveniadas
 Golden Center
Rua: Costa Barros, 929 – Vila Alpina
Fone: 2917-0389 / 2912-7796
 Bibelis Papelaria
Rua: Costa Barros, 1541
Fone: 2917-7011
Watts: 99497-8423

Uniformes
 Malharia Kas & Chris - Rua Suarão, 93
- Vila Prudente (Fones: 2914-9662/
2215-1460 /2911.4431 / Daniela)
Watts: 93779-3337
LEVAR OS MATERIAIS NO PRIMEIRO
DIA DE AULA EM UMA SACOLA COM
NOME.

Início das aulas: 31/01/2022 (segunda-feira)

Lista de Material Escolar – 2022 - 4º Ano
. 01 cx de lápis de cor -24 cores-(com nome do aluno em cada lápis)
. 01 jogo de canetas hidrográficas -12 cores- (com nome do aluno em cada caneta)
. 01 cx de giz de cera pequeno- 12 cores Curton- (com nome do aluno em cada giz)
. 03 lápis pretos nº 02
. 01 calculadora ( não mandar muito pequena. Sugerimos com números maiores)
. 02 borrachas brancas
. 01 apontador com depósito
. 02 colas bastão tipo Pritt – 10 g com nome
. 01 tubo de cola branca Tenaz (225 grs) – com nome
. 01 régua transparente 30 cm – com nome
. 01 régua de 20 cm (para ficar no estojo)
. 02 estojos
. 01 corretivo
. 01 caixa de massinha com 12 (para trabalhos)
. 01 caneta marca texto (amarela)
. 01 conjunto de canetas esferográficas coloridas
. 01 squeeze com nome
. 03 canetas esferográficas ( 01 vermelha e 02 azuis) ponta fina
. 01 tesoura de ponta arredondada c/ nome gravado
. 02 pastas plásticas com elástico – transparente fina (provas/ lições de casa)
. 02 revistas para recorte
. 01 DICIONÁRIO de Língua Portuguesa
. 01 DICIONÁRIO de Inglês
. 01 álcool gel para deixar na mochila.
. 01 flauta Yamaha Soprano Barroca para as aulas de música. (seguir a orientação da marca
devido ao som. Será utilizada até o 5º ano)





Cadernos:
01 caderno de desenho – 50 folhas aspiral A4 (Artes)
04 cadernos universitários 100 folhas (Geografia/História/Ciências,
Matemática e Inglês)
01 caderno de música pautado pequeno. (O aluno utilizará até o 5º ano)

Português,

(Não será permitido o uso de fichário)
Observações:
1) Todos os materiais de uso individual deverão ser identificados com o nome do aluno e repostos quando
necessário.
2) O uniforme deve ter o nome identificado, para evitar a sua perda e facilitar a entrega quando
extraviado. Sugerimos que o nome seja escrito com caneta específica para tecido ou bordado
3) Solicitamos a todos que sejam respeitadas as especificações dos materiais a fim de que haja um melhor
aproveitamento dos mesmos. As marcas e modelos dos produtos devem ser respeitadas.
4) Eventualmente poderá ser solicitado algum material durante o ano para trabalhos específicos.

Papelarias Conveniadas
 Golden Center
Rua: Costa Barros, 929 – Vila Alpina
Fone: 2917-0389 / 2912-7796
 Bibelis Papelaria
Rua: Costa Barros, 1541
Fone: 2917-7011
Watts: 99497-8423

Uniformes
 Malharia Kas & Chris - Rua Suarão, 93
- Vila Prudente (Fones: 2914-9662/
2215-1460 /2911.4431 / Daniela)
Watts: 93779-3337
LEVAR OS MATERIAIS NO PRIMEIRO
DIA DE AULA EM UMA SACOLA COM
NOME.

Início das aulas: 31/01/2022 (segunda-feira)

Lista de Material Escolar – 2022- 5º Ano
. 01 cx de lápis de cor- 12 cores- (com nome do aluno em cada lápis)
. 01 jogo de canetas hidrográficas- 12 cores- (com nome do aluno em cada caneta)
. 01 cx de giz de cera pequeno- 12 cores Curton- (com nome do aluno em cada giz)
. 03 lápis pretos nº 02
. 01 calculadora ( não mandar muito pequena. Sugerimos com números maiores)
. 02 borrachas brancas
. 01 apontador com depósito
. 02 colas bastão tipo Pritt – 10 g com nome
. 01 tubo de cola branca Tenaz (225 grs) – com nome
. 01 régua transparente 30 cm – com nome
. 01 régua de 20 cm ( para ficar no estojo)
. 01 corretivo
. 01 caixa de material dourado individual de madeira.
. 02 estojos
. 01 caixa de massinha com 12 (para trabalhos)
. 01 caneta marca texto (amarela)
. 03 canetas esferográficas ( 01 vermelha e 02 azuis) ponta fina
. 01 conjunto de canetas esferográficas coloridas
. 01 tesoura de ponta arredondada c/ nome gravado
. 02 pastas plásticas com elástico – transparente fina (provas, lição de casa)
. 01 squeeze com nome
. 01 DICIONÁRIO de Língua Portuguesa
. 01 DICIONÁRIO de Inglês
. 01 álcool gel para deixar na mochila.
. 01 flauta Yamaha Soprano Barroca para as aulas de música. (seguir a orientação da marca
devido ao som. Será utilizada até o 5º ano)




Cadernos:
04 cadernos universitários 100 folhas (Geografia/História/Ciências, Português, Matemática
e Inglês)
01 caderno de música pautado pequeno.
O ALUNO NÃO PODERÁ USAR FICHÁRIO

Observações:
1) Todos os materiais de uso individual deverão ser identificados com o nome do aluno e
repostos quando necessário.
2) O uniforme deve ter o nome identificado, para evitar a sua perda e facilitar a entrega quando
extraviado. Sugerimos que o nome seja escrito com caneta específica para tecido ou bordado
3) Solicitamos a todos que sejam respeitadas as especificações dos materiais a fim de que haja
um melhor aproveitamento dos mesmos. As marcas e modelos dos produtos devem ser
respeitadas.
4) Eventualmente poderá ser solicitado algum material durante o ano para trabalhos específicos.
Papelarias Conveniadas
 Golden Center
Rua: Costa Barros, 929 – Vila Alpina
Fone: 2917-0389 / 2912-7796
 Bibelis Papelaria
Rua: Costa Barros, 1541
Fone:2917-7011
Watts: 99497-8423

Uniformes
 Malharia Kas & Chris - Rua Suarão, 93
- Vila Prudente (Fones: 2914-9662/
2215-1460 /2911.4431 / Daniela)
Watts: 93779-3337
LEVAR OS MATERIAIS NO PRIMEIRO
DIA DE AULA EM UMA SACOLA COM
NOME.

Início das aulas: 31/01/2022 (segunda-feira)
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Lista de Material Escolar – 2022
6º, 7º, 8º e 9º Ano

Canetas esferográficas ( azul, preta e vermelha)
01 caneta marca texto
01 calculadora ( não mandar muito pequena. Sugerimos com números maiores)
01 caneta ultra fine (preta ou azul) - MAPAS
01 cx de lápis de cor grande (mínimo 12 cores)
01 jogo de caneta hidrocor
01 caixa de giz de cera
03 lápis pretos nº 02
01 borracha
01 apontador com depósito
02 colas bastão
01 tubo de cola líquida
01 régua transparente 30 cm
01 régua geométrica
01 transferidor
01 compasso
01 corretivo
01 tesoura sem ponta
01 pincel macio chato nº 10 – com nome
01 pincel macio chato nº 06 – com nome
02 pastas plásticas com elástico transparente fina
01 squeeze com nome
01 DICIONÁRIO de Língua Portuguesa
01 DICIONÁRIO de Inglês

. 01 álcool gel para deixar na mochila.

Cadernos:
 07 cadernos universitários de 100 fls (Inglês/Geografia/ História/ Ciências/ Português/ Matemática/
Produção Textual)
 01 caderno de desenho 100 folhas A4 – PODE UTILIZAR O DO ANO ANTERIOR CASO TENHA
PÁGINAS EM BRANCO)
O ALUNO NÃO PODERÁ USAR FICHÁRIO
Observações:
1) Todos os materiais de uso individual deverão ser identificados com o nome do aluno e repostos
quando necessário.
2) O uniforme deve ter o nome identificado, para evitar a sua perda e facilitar a entrega quando
extraviado. Sugerimos que o nome seja escrito com caneta específica para tecido ou bordado.
3) Solicitamos a todos que sejam respeitadas as especificações dos materiais a fim de que haja um
melhor aproveitamento dos mesmos. As marcas e modelos dos produtos devem ser respeitadas.
4) Eventualmente poderá ser solicitado algum material durante o ano para trabalhos específicos.

Papelarias Conveniadas
 Golden Center
Rua: Costa Barros, 929 – Vila Alpina
Fone: 2917-0389 / 2912-7796
 Bibelis Papelaria
Rua: Costa Barros, 1541
Fone:2917-7011
Watts: 99497-8423

Uniformes
 Malharia Kas & Chris - Rua Suarão, 93
- Vila Prudente (Fones: 2914-9662/
2215-1460 /2911.4431 / Daniela)
Watts: 93779-3337
LEVAR OS MATERIAIS NO PRIMEIRO
DIA DE AULA EM UMA SACOLA COM
NOME.

Início das aulas: 31/01/2022 (segunda-feira)

