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INFANTIL III 
 
 Reunião com os pais e/ou responsáveis da Educação Infantil e 1º Ano do EF: 07 de fevereiro 

(segunda-feira, 19h15) em videoconferência via Google Meet; 
 Faça parte do grupo de WhatsApp da turma e fique por dentro de tudo (peça o acesso no 99252.1654); 
 Início das aulas: 14 de fevereiro (segunda-feira). 
 
Material escolar: 
 01 brinquedo pedagógico resistente para a caixa de 

brinquedo da sala de aula específico para 3-4 anos 
(quebra-cabeça com peças grandes, xícaras, 
pratinhos, carrinhos, panelinhas e outros). 

 01 conjunto de formas para massinha de modelar 
 01 revista usada para recorte 
 02 cadernos pequenos modelo brochura - 60 folhas 

que será usado como agenda 
 01 pincel no 14 ou 16 chato 
 02 potes grandes de tinta guache vermelho 
 01 caixa de cola colorida com 06 unidades 
 02 colas glitter 
 01 apontador jumbo 
 02 potes de massa de modelar soft – cores 
 01 caixa de giz de cera com 12 unidades 
 01 caixa de lápis de cor jumbo com 12 ou 24 cores 
 01 folha de papel cartão 
 01 novelo de lã 
 02 lápis preto 

 

 
 02 tubos grandes de cola branca 
 01 rolo de fita crepe larga não plástica (marrom – 

3M com validade além de 2022) 
 01 bloco colorido creative paper 
 01 pacote de lantejoulas 
 02 folhas de E.V.A. colorido 
 01 rolo de lastex colorido 
 01 rolo para pintar (pequeno) 
 01 Pasta com 100 plásticos para portfólio 
 01 Pacote de “olho móvel” 
 02 rolos de durex colorido 
 01 metro de contact transparente 
 01 pacote de algodão bolinha 
 02 metros de fita bebê 
 10 botões de tamanhos e cores variadas 
 01 folha de papel camurça 
 01 bloco de papel A3 
 Tinta para rosto neon 
 

Higiene pessoal: 
 01 escova e creme dental 
 02 rolos de papel toalha 

 

 
 01 camisetão para as aulas de pintura 

 

Uniforme e material de uso pessoal: 
 A linha completa de uniformes poderá ser encontrada nas lojas Beko’s (3433 5964) e Mozza (3422 7311) 
 O uso do uniforme completo é obrigatório 
 Recomendamos a identificação com o nome do estudante em todas as roupas do uniforme 
 01 garrafinha para beber água 
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INFANTIL IV 
 
 Reunião com os pais e/ou responsáveis da Educação Infantil e 1º Ano do EF: 07 de fevereiro 

(segunda-feira, 19h15) em videoconferência via Google Meet; 
 Faça parte do grupo de WhatsApp da turma e fique por dentro de tudo (peça o acesso no 99252.1654); 
 Início das aulas: 14 de fevereiro (segunda-feira). 
 
Material escolar: 
 01 brinquedo resistente para o parque (Balde, 

carrinho de mão, carrinho caçamba e utensílios 
para casinha) 

 01 revista usada para recorte 
 02 cadernos pequenos modelo brochura - 60 folhas 

que será usado como agenda 
 01 pincel no 14 ou 16 chato 
 02 potes grandes de tinta guache amarelo ouro 
 01 caixa de cola colorida com 06 unidades 
 02 colas glitter 
 01 apontador 
 03 potes de massa de modelar soft – cores 
 01 conjunto de moldes plásticos para massinha de 

modelar 
 01 caixa de lápis de cor com 12 ou 24 cores 
 02 cartolinas dupla face estampadas 
 01 novelo de lã preta ou marrom 
 01 tela pequena (24cm x 18cm) 
 01 folha de papel celofane 
 01 folha de papel crepom 
 10 botões de tamanhos e cores variadas 

 
 

 
 03 tubos grandes de cola branca 
 01 rolo de fita crepe larga não plástica (marrom – 

3M com validade além de 2022) 
 01 bloco colorido creative paper 
 01 pacote de lantejoulas 
 01 folha de E.V.A. colorido 
 200 folhas de papel A4 branco 
 Pasta com 100 plásticos para portfólio 
 01 pacote de “olho móvel” 
 01 folha de papel laminado 
 02 lápis preto no 2 
 01 borracha branca 
 01 estojo 
 02 cartolinas dupla face 
 01 metro de contact transparente 
 01 pacote de algodão bolinha 
 1 metro de fitilho 
 01 folha de papel cartão 
 01 lastex 
 01 durex colorido 

Higiene pessoal: 
 01 escova e creme dental 
 02 rolos de papel toalha 

 

 
 01 camisetão para as aulas de pintura 

 

Uniforme e material de uso pessoal: 
 A linha completa de uniformes poderá ser encontrada nas lojas Beko’s (3433 5964) e Mozza (3422 7311) 
 O uso do uniforme completo é obrigatório 
 Recomendamos a identificação com o nome do estudante em todas as roupas do uniforme 
 01 garrafinha para beber água 
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INFANTIL V 
 
 Reunião com os pais e/ou responsáveis da Educação Infantil e 1º Ano do EF: 07 de fevereiro 

(segunda-feira, 19h15) em videoconferência via Google Meet; 
 Faça parte do grupo de WhatsApp da turma e fique por dentro de tudo (peça o acesso no 99252.1654); 
 Início das aulas: 14 de fevereiro (segunda-feira). 
 
Material escolar: 
 01 brinquedo pedagógico resistente específico para 

4-5 anos (quebra-cabeça com peças grandes, jogo 
da memória, jogo de encaixe). 

 01 brinquedo resistente para o parque (Balde, 
carrinho de mão, bonecos, carrinho caçamba e 
utensílios para casinha) 

 02 cadernos pequenos modelo brochura - 60 folhas 
que será usado como agenda 

 01 pincel no 14 ou 16 chato 
 02 potes grandes de tinta guache amarelo e 

turquesa 
 01 caixa de cola colorida com 06 unidades 
 02 colas glitter 
 01 apontador 
 01 tesoura sem ponta 
 03 potes de massa de modelar soft – cores 
 01 caixa de lápis de cor com 12 ou 24 cores 
 01 folha de papel cartão 
 01 novelo de lã 
 01 pacote de lantejoulas 
 02 revistas usadas para recorte 

 

 
 04 tubos de cola branca escolar (110gr) 
 01 rolo de fita crepe larga não plástica (marrom – 

3M com validade além de 2022) 
 01 bloco colorido creative paper 
 01 folha de E.V.A. colorido 
 01 folha de E.V.A. com glitter 
 200 folhas de papel A4 branco 
 30 folhas de papel A3 120g/m2 (ou mais espessa) 
 01 Pasta com 100 plásticos para portfólio 
 01 pacote de “olho móvel” 
 04 lápis preto no 2 
 02 borrachas brancas 
 01 estojo 
 02 folhas de papel crepom 
 01 metro de fita bebê 
 01 folha de papel celofane 
 01 jogo de canetas hidrocor com ponta grossa 
 01 pacote de algodão em bolinhas 
 01 pasta plástica 
 01 rolo de lastex colorido 
 02 cartolinas dupla face estampadas 

 
Higiene pessoal: 
 01 escova e creme dental 
 02 rolos de papel toalha 

 

 
 01 camisetão para as aulas de pintura 

 

Uniforme e material de uso pessoal: 
 A linha completa de uniformes poderá ser encontrada nas lojas Beko’s (3433 5964) e Mozza (3422 7311) 
 O uso do uniforme completo é obrigatório 
 Recomendamos a identificação com o nome do estudante em todas as roupas do uniforme 
 01 garrafinha para beber água 
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1º ANO EF 
 
 Reunião com os pais e/ou responsáveis da Educação Infantil e 1º Ano do EF: 07 de fevereiro 

(segunda-feira, 19h15) em videoconferência via Google Meet; 
 Faça parte do grupo de WhatsApp da turma e fique por dentro de tudo (peça o acesso no 99252.1654); 
 Início das aulas: 14 de fevereiro (segunda-feira). 
 
Material escolar: 
 01 revista usada para recorte 
 02 cadernos pequenos modelo brochura - 60 folhas 

que será usado como agenda 
 01 caderno grande modelo brochura - 96 folhas 
 01 pincel no 14 ou 16 chato 
 02 potes grandes de tinta guache azul 
 01 apontador com depósito 
 01 pasta plástica verde com elástico 
 01 tesoura sem ponta 
 02 potes de massa de modelar soft – cores 
 01 caixa de giz de cera gigante com 12 unidades 
 01 caixa de lápis de cor com 12 ou 24 cores 
 01 metro de fita bebê 
 01 pacote de olho móvel 
 01 rolo de lastex colorido 
 01 cola colorida 
 01 novelo de lã 

 

 
 04 tubos pequenos de cola branca escolar (110gr) 
 02 rolos de fita crepe larga não plástica (marrom – 

3M com validade além de 2022) 
 01 bloco colorido creative paper 
 02 folhas de E.V.A. colorido 
 200 folhas de papel A4 branco 
 01 tubo e cola glitter pequeno 
 02 lápis preto no 2 
 01 borracha branca 
 01 pacote de lantejoulas 
 01 estojo 
 01 jogo de caneta hidrocor ponta grossa 
 01 caderno de desenho grande 
 02 cartolinas dupla face estampada 
 02 folhas de papel crepom 
 01 fitilho 
 01 folha de papel cartão 

Higiene pessoal: 
 01 escova e creme dental 
 02 rolos de papel toalha 

 

 
 01 camisetão para as aulas de pintura 

 

Uniforme e material de uso pessoal: 
 A linha completa de uniformes poderá ser encontrada nas lojas Beko’s (3433 5964) e Mozza (3422 7311) 
 O uso do uniforme completo é obrigatório 
 Recomendamos a identificação com o nome do estudante em todas as roupas do uniforme 
 01 garrafinha para beber água 
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2º ANO EF 
 
 Reunião com os pais e/ou responsáveis do 2º ao 9º Ano do EF: 07 de fevereiro (segunda-feira, 20h30) 

em videoconferência via Google Meet; 
 Faça parte do grupo de WhatsApp da turma e fique por dentro de tudo (peça o acesso no 99252.1654); 
 Início das aulas: 14 de fevereiro (segunda-feira). 

 
 
Material escolar: 
 01 caderno pequeno modelo brochura - 60 folhas 

que será usado como agenda 
 01 caderno grande brochura - 96 folhas 
 01 caderno de caligrafia 
 01 apontador com depósito 
 01 pasta plástica com elástico 
 01 tesoura sem ponta 
 01 pote de massa de modelar soft – cores 
 01 jogo de material dourado 
 01 caixa de lápis de cor com 12 ou 24 cores 
 01 cola glitter 
 01 metro de fita bebê 
 01 cartolina dupla face estampada 
 02 folhas de papel cartão 

 

 
 03 tubos grandes de cola branca 
 02 rolos de fita crepe larga não plástica (marrom – 

3M com validade além de 2022) 
 01 bloco colorido creative paper 
 02 folhas de E.V.A. colorido 
 200 folhas de papel A4 branco 
 03 lápis preto no 2 
 02 borrachas brancas macias 
 01 jogo de caneta hidrocor ponta grossa 
 01 caderno de desenho grande 
 02 cartolinas dupla face 
 20 folhas de papel A3 120g/m2 (ou mais espessa) 
 01 régua grossa transparente 
 02 folhas de papel crepom 

 
Higiene pessoal: 
 01 estojo específico com escova, creme e fio dental 
 

 
 01 toalha de rosto 

Uniforme e material de uso pessoal: 
 A linha completa de uniformes poderá ser encontrada nas lojas Beko’s (3433 5964) e Mozza (3422 7311) 
 O uso do uniforme completo é obrigatório 
 Recomendamos a identificação com o nome do estudante em todas as roupas do uniforme 
 01 garrafinha para beber água 
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3º ANO EF 
 
 Reunião com os pais e/ou responsáveis do 2º ao 9º Ano do EF: 07 de fevereiro (segunda-feira, 20h30) 

em videoconferência via Google Meet; 
 Faça parte do grupo de WhatsApp da turma e fique por dentro de tudo (peça o acesso no 99252.1654); 
 Início das aulas: 14 de fevereiro (segunda-feira). 

 
 
Material escolar: 
 01 agenda grande 2022 com um dia por folha 
 01 mini dicionário de português. Escolher um dos 

seguintes: Soares Amora (Saraiva), Lexikon (Ed. do 
Brasil), Silveira Bueno (FTD), Aurélio (Positivo), 
Dicionário Didático (SM) ou Houaiss (Moderna) 

 02 cadernos grandes brochura - 96 folhas 
 01 caderno de caligrafia 
 01 apontador com depósito 
 01 tesoura sem ponta 
 01 caixa de lápis de cor com 12 ou 24 cores 
 01 novelo de lã (rosa, azul ou marrom) 
 02 cartolinas dupla face (colorida) 
 01 folha de cartolina dupla face (estampada) 
 10 folhas de almaço 
 01 folha de papel cartão 
 01 pote de glitter 
 
 

 
 03 tubos grandes de cola branca 
 01 cola bastão 
 02 rolos de fita crepe larga não plástica (marrom – 

3M com validade além de 2022) 
 02 blocos coloridos creative paper 
 01 folha de E.V.A. colorido 
 01 folha de E.V.A. glitter 
 01 folha de E.V.A. camurça 
 200 folhas de papel A4 branco 
 03 lápis preto no 2 
 02 borrachas brancas macias 
 01 jogo de caneta hidrocor ponta grossa 
 01 caderno de desenho grande 
 01 cartolina branca 
 01 régua grossa transparente pequena 
 01 folha de papel laminado 
 
 

Higiene pessoal: 
 01 estojo específico com escova, creme e fio dental 
 

 

Uniforme e material de uso pessoal: 
 A linha completa de uniformes poderá ser encontrada nas lojas Beko’s (3433 5964) e Mozza (3422 7311) 
 O uso do uniforme completo é obrigatório 
 Recomendamos a identificação com o nome do estudante em todas as roupas do uniforme 
 01 garrafinha para beber água 
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4º ANO EF 
 
 Reunião com os pais e/ou responsáveis do 2º ao 9º Ano do EF: 07 de fevereiro (segunda-feira, 20h30) 

em videoconferência via Google Meet; 
 Faça parte do grupo de WhatsApp da turma e fique por dentro de tudo (peça o acesso no 99252.1654); 
 Início das aulas: 14 de fevereiro (segunda-feira). 

 
 
Material escolar: 
 01 agenda grande 2022 com um dia por folha 
 01 mini dicionário de português. Escolher um dos 

seguintes: Soares Amora (Saraiva), Lexikon (Ed. do 
Brasil), Silveira Bueno (FTD), Aurélio (Positivo), 
Dicionário Didático (SM) ou Houaiss (Moderna) 

 02 cadernos grandes brochura - 60 folhas 
 01 caderno pequeno brochura - 48 folhas 
 01 apontador com depósito 
 01 pasta plástica verde com elástico 
 01 tesoura sem ponta 
 01 caixa de lápis de cor com 12 ou 24 cores 
 01 pote de glitter 
 02 cartolinas dupla face estampadas 
 10 folhas de papel almaço 
 20 botões variados 
 01 pacote de lantejoula 

 

 
 02 tubos grandes de cola branca 
 01 rolo de fita crepe larga não plástica (marrom – 

3M com validade além de 2022) 
 01 bloco colorido creative paper 
 02 folhas de E.V.A. colorido 
 01 folha de E.V.A. com glíter 
 200 folhas de A4 
 03 lápis preto no 2 
 02 borrachas brancas macias 
 02 folhas de papel crepom 
 01 jogo de caneta hidrocor ponta grossa 
 01 caderno de desenho grande 
 02 cartolinas dupla face colorida 
 01 régua grossa transparente 
 02 canetas esferográficas (1 azul e 1 preta) 

 

Higiene pessoal: 
 01 estojo específico com escova, creme e fio dental 
 

 

Uniforme e material de uso pessoal: 
 A linha completa de uniformes poderá ser encontrada nas lojas Beko’s (3433 5964) e Mozza (3422 7311) 
 O uso do uniforme completo é obrigatório 
 Recomendamos a identificação com o nome do estudante em todas as roupas do uniforme 
 01 garrafinha para beber água 
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5º ANO EF 
 
 Reunião com os pais e/ou responsáveis do 2º ao 9º Ano do EF: 07 de fevereiro (segunda-feira, 20h30) 

em videoconferência via Google Meet; 
 Faça parte do grupo de WhatsApp da turma e fique por dentro de tudo (peça o acesso no 99252.1654); 
 Início das aulas: 14 de fevereiro (segunda-feira). 
 
Material escolar: 
 01 agenda grande 2022 com um dia por folha 
 01 mini dicionário de português. Escolher um dos 

seguintes: Soares Amora (Saraiva), Lexikon (Ed. do 
Brasil), Silveira Bueno (FTD), Aurélio (Positivo), 
Dicionário Didático (SM) ou Houaiss (Moderna) 

 02 cadernos grandes brochura - 60 folhas 
 01 caderno pequeno brochura - 48 folhas 
 01 apontador com depósito 
 01 pasta plástica verde com elástico 
 01 tesoura sem ponta 
 01 caixa de lápis de cor com 12 ou 24 cores 
 01 pote de glitter 
 01 folha de papel crepom 
 02 revistas usadas para recorte 
 20 folhas de papel almaço 
 200 folhas de papel A4 branco 

 

 
 02 tubos grandes de cola branca 
 02 rolos de fita crepe larga não plástica (marrom – 

3M com validade além de 2022) 
 01 bloco colorido creative paper 
 02 folhas de E.V.A. branco e preto 
 01 folha de E.V.A. camurça 
 03 lápis preto no 2 
 01 lápis 6B 
 02 borrachas brancas macias 
 01 jogo de caneta hidrocor ponta grossa 
 01 caderno de desenho grande 
 02 cartolinas dupla face estampada 
 01 folha de papel cartão 
 01 régua grossa transparente 
 02 canetas esferográficas (1 azul e 1 preta) 

 

Higiene pessoal: 
 01 estojo específico com escova, creme e fio dental 
 

 

Uniforme e material de uso pessoal: 
 A linha completa de uniformes poderá ser encontrada nas lojas Beko’s (3433 5964) e Mozza (3422 7311) 
 O uso do uniforme completo é obrigatório 
 Recomendamos a identificação com o nome do estudante em todas as roupas do uniforme 
 01 garrafinha para beber água 
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6º ao 9º ANO EF 
 
 Reunião com os pais e/ou responsáveis do 2º ao 9º Ano do EF: 07 de fevereiro (segunda-feira, 20h30) 

em videoconferência via Google Meet; 
 Faça parte do grupo de WhatsApp da turma e fique por dentro de tudo (peça o acesso no 99252.1654); 
 Início das aulas: 14 de fevereiro (segunda-feira). 
 
Material escolar: 
 01 agenda grande 2022 com um dia por folha 
 01 mini dicionário de português. Escolher um dos 

seguintes: Soares Amora (Saraiva), Lexikon (Ed. do 
Brasil), Silveira Bueno (FTD), Aurélio (Positivo), 
Dicionário Didático (SM) ou Houaiss (Moderna) 

 01 mini dicionário de inglês / português.  Escolher 
um dos seguintes: Silveira Bueno (FTD), Antonio 
Olinto (Saraiva), Password, Oxford ou The 
Landmark (Richmond Publishing) 

 01 mini dicionário de espanhol / português: Escolher 
um dos seguintes: Ballestero-Alvarez e Soto Balbás 
(FTD), Saraiva (Saraiva), 

 08 cadernos grandes brochura com 60 folhas ou 02 
cadernos modelo universitário com várias matérias 

 01 Pasta catálogo com 50 plásticos para montagem 
de portfólio da disciplina Arte e Ciências 

 01 apontador com depósito 
 01 pasta plástica verde com elástico 
 01 tesoura sem ponta 
 01 caixa de lápis de cor com 12 ou 24 cores 
 01 folha de papel laminado 
 01 tela para pintura 20x30cm 

 

 
 20 folhas duplas de papel almaço 
 02 tubos grandes de cola branca 
 01 rolo de fita crepe larga não plástica (marrom – 

3M com validade além de 2022) 
 01 bloco colorido creative paper 
 01 folha de E.V.A. colorido  
 03 lápis preto no 2 
 01 lápis 6B 
 02 borrachas brancas macias 
 01 estojo 
 01 jogo de caneta hidrocor ponta média 
 02 cartolinas dupla face lisa 
 01 cartolina dupla face estampada 
 01 régua grossa transparente 
 02 canetas esferográficas (1 azul e 1 preta) 
 20 folhas de papel A3 
 01 folha de papel cartão 
 01 transferidor 360º 
 01 par de esquadros 
 200 folhas de papel A4 branco 
 01 pincel atômico 

 
Apenas para os 8º e 9º Anos: 
 01 compasso 

  
Uniforme e material de uso pessoal: 
 A linha completa de uniformes poderá ser encontrada nas lojas Beko’s (3433 5964) e Mozza (3422 7311) 
 O uso do uniforme completo é obrigatório 
 Recomendamos a identificação com o nome do estudante em todas as roupas do uniforme 
 01 garrafinha para beber água 

 


