
 
  

Uso Individual (identificar todos os itens com o nome do aluno) 
 
02 cadernos Brochurão capa dura 96 fls 
01 caderno caligrafia pequeno capa dura 40fls (linhas pequenas) 
01 caderno quadriculado Brochurão capa dura 40 folhas 
01 caderno Brochurão capa dura 40 fls (para Inglês) 
01 estojo com zíper com duas divisórias  
01 apontador com reservatório 
01 caixa de lápis de cor grande 
01 jogo de caneta pilot color 850 
01 tesoura sem ponta 
02 borrachas brancas e macias 
02 lápis número 2 (sugestão BIC EVOLUTION) 
01 caixa de giz de cera 
01 pincel fino 
02 tubos de cola bastão 
01 avental de pintura 
 
Uso coletivo (colocar o nome do aluno apenas na sacola onde será entregue) 
 
01 bloco de lumi paper 
01 bloco de papel canson A3 
01 bloco de desenho com margem 
100 folhas de sulfite colorido 
100 folhas de sulfite reciclado A4 
500 folhas de sulfite A4 
01 pacote papel ecocores textura visual 
02 folhas de papel laminado 
02 folhas de color set cores alegres 
01 folha de papel celofane 
02 folhas de papel cartão 
04 folhas de papel pardo 
03 cartolinas brancas 
01 metro contact transparente 
01 pacote de bexigas nº 9 Azul  
02 gibis turma da Mônica 
20 folhas de linguagem com pauta 
 

 
20 folhas de papel almaço pautadas 
01 caixa giz de cera grosso 
01 pacote de palito de sorvete 
01 metro de juta 
04 placas de EVA com gliter 
02 placas de EVA atoalhado 
02 placas de EVA na cor cinza 
02 placas de EVA cores alegres 
02 potes de guache grande 
01 caixa de tinta plástica 
01 rolinho de pintura 
01 tudo de cola branca grande 
06 refis de cola quente grosso 
06 tubinhos de gliter cores variadas 
20 saquinhos plásticos de 4 furos grosso 
01 rolo de fita metaloide 
02 caixas de massa de modelar 

 
. O material escolar deverá ser entregue na 
Unidade de estudo do aluno, devidamente  
identificado, no período de 10/01/22 a 28/01/22 

LISTA DE MATERIAIS 2022 
Ensino Fundamental I –  2º e 3º ano 

 





 
 


