ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS)
1º ao 5º Ano

ATENÇÃO!

LISTA DE

MATERIAIS

2022

1. Os cadernos poderão ser encapados com plástico ou possuir capa protetora transparente.
2. A etiqueta colocada no material deverá conter o nome completo e o ano do aluno.
3. Não será permitido o uso de lapiseira no 1º ano do Ensino Fundamental, sendo seu uso
desaconselhável em todas as séries iniciais.
4. Durante o ano letivo, os professores poderão requisitar outros materiais.
5. A partir do 2º ano do Ensino Fundamental, todo o material utilizado ao longo do ano letivo
deverá ser guardado e mantido em bom estado, uma vez que o aluno poderá precisar dele, caso
tenha de cursar Recuperação Intensiva.

LIVRARIA ÁBACO
TURMA

MATERIAL

1º ANO

Material didático Poliedro (livros físicos, materiais digitais e acesso ao Portal P+)
+ Material LIV* + 1 caderno brochura + 1 caderno de caligrafia

2º ANO

Material didático Poliedro (livros físicos, materiais digitais e acesso ao Portal P+)
+ Material LIV* + Material Mania de Ler + Ábaco de pinos +
1 caderno de His. / Geo. / Ciê. + Material Dourado + 1 pasta para redação

3º ANO

Material didático Poliedro (livros físicos, materiais digitais e acesso ao Portal P+)
+ Material LIV* + Material Mania de Ler + 1 pasta de redação **

4º ANO

Material didático Poliedro (livros físicos, materiais digitais e acesso ao Portal P+)
+ Material LIV* + Material Mania de Ler + 1 pasta de redação

5º ANO

Material didático Poliedro (livros físicos, materiais digitais e acesso ao Portal P+)
+ Material LIV* + Material Mania de Ler + 1 pasta de redação + 1 caderno de desenho
* LIV (Laboratório Inteligência de Vida) - Educação Socioemocional
** Alunos novos do 3º ano, acrescentar o valor de R$35,00 (trinta e cindo reais), referente ao Material Dourado

INVESTIMENTO
PREÇO ANUAL
(EM ATÉ 10X)
CHEQUE OU CARTÃO

VALOR ANUAL
(À VISTA)
COM 7% ATÉ 10/12

1º ANO

R$ 1.835,00

R$ 1.706,00

2º ANO

R$ 2.040,00

R$ 1.897,00

3º ANO

R$ 1.940,00

R$ 1.804,00

4º ANO

R$ 1.940,00

R$ 1.804,00

5º ANO

R$ 1.987,00

R$ 1.848,00

TURMA

O material didático 2022 poderá ser encomendado:
• Presencial no Atendimento ao Aluno (Av. João Firmino, 1099)
• Via PIX (CNPJ 71.730.170/0001-70) pagamento SOMENTE à vista (enviar o comprovante com o
nome completo do(a) aluno(a) e nível/ano para o WhatsApp 11 99009-7174).
• Via Cartão de crédito (à vista ou parcelado). Solicite o link de pagamento
O material será entregue diretamente ao aluno, no início do ano letivo.

CLICANDO AQUI

MATERIAL DE PAPELARIA
Os materiais abaixo poderão ser adquiridos na papelaria de sua preferência.

TURMA

1º ANO

1 ábaco com 100 bolinhas
1 apontador com depósito
1 aquarela 12 cores
1 bloco de papel Canson branco A3 (120g/m2 - 20 folhas)
3 blocos de papel Canson branco A4 (120g/m2 - 20 folhas)
1 borracha branca macia
1 caixa de caneta hidrográfica (12 cores)
3 colas em bastão (20g)
2 colas brancas (90g)
2 estojos com duas repartições
1 gibi infantil
1 caixa de giz de cera (12 cores curton)
1 caixa de lápis de cor (24 cores)
4 lápis pretos (nº 2)
1 livro de história infantil
1 pacote papel creative A4 (cores sortidas) 32 folhas
1 pasta catálogo com 30 envelopes plásticos
1 pasta de plástico transparente azul com elástico de 2cm de espessura
1 pincel chato - ref. 815 nº20
1 revista para recorte
1 tesoura sem ponta
1 caixa de tinta guache (6 cores sortidas)
2 caixas de massa para modelar (base de amido) 12 cores
1 bloco eco cores textura visual

2º ANO

1 apontador com depósito
1 aquarela 12 cores
1 bloco de papel desenho liso branco Canson A3 (120g/m2 - 30 folhas)
2 blocos de papel desenho liso branco Canson A4 (120g/m2 - 30 folhas)
1 borracha branca macia
2 cadernos brochura 96 folhas cada (capa dura - 200x274mm)
1 caneta marca texto amarela
1 caixa de caneta hidrográfica (12 cores)
4 colas em bastão (20g)
1 cola branca (90g)
3 estojos com zíper
1 gibi infantil
1 caixa de giz de cera (12 cores sextavado ou reg.)
1 caixa de lápis de cor (24 cores)
6 lápis pretos (nº 2)
2 caixas de massa para modelar (base de amido) 12 cores
1 pacote papel creative A4 (cores sortidas) 32 folhas
1 pasta catálogo com 30 envelopes plásticos
1 pasta grossa polionda A4 com alça (para material de artes)
1 pasta de plástico transparente azul com elástico de 2cm de espessura
1 pincel chato - ref. 815 nº14
1 régua de 30cm
1 revista para recorte
1 tesoura sem ponta
1 caixa de tinta guache (6 cores sortidas)
1 dicionário Aurélio (português - novo acordo ortográfico) - caso o aluno não o
tenha

LISTA DE

MATERIAIS

2022

MATERIAL

MATERIAL DE PAPELARIA
Os materiais abaixo poderão ser adquiridos na papelaria de sua preferência.

MATERIAL

3º ANO

1 apontador com depósito
1 aquarela 12 cores
2 blocos de papel desenho liso branco Canson A3 (120g/m2 - 30 folhas)
2 blocos de papel desenho liso branco Canson A4 (120g/m2 - 30 folhas)
1 borracha branca macia
1 caderno brochura 48 folhas (capa dura) 200 x 274 mm
3 cadernos brochura 96 folhas cada (capa dura - 200x274mm)
1 caneta marca texto amarela
1 caixa de caneta hidrográfica (12 cores)
4 colas em bastão (20g)
1 cola branca (90g)
1 estojo com zíper
1 gibi infantil
1 caixa de giz de cera (12 cores sextavado ou reg.)
1 caixa de lápis de cor (24 cores)
4 lápis pretos (nº 2)
1 caixa de massa para modelar (base de amido) 12 cores
2 pacotes papel creative A4 (cores sortidas) 32 folhas
1 pasta catálogo com 30 envelopes plásticos
1 pasta grossa polionda A4 com alça para material de arte
1 pasta de plástico transparente azul com elástico de 2cm de espessura
1 pincel chato - ref. 815 nº8
1 pincel chato - ref. 815 nº14
1 régua de 30cm
1 revista para recorte
1 tesoura sem ponta
1 caixa de tinta guache (6 cores sortidas)
1 dicionário Aurélio (português - novo acordo ortográfico) - caso o aluno não o
tenha

4º ANO

1 apontador com depósito
1 bloco de papel desenho liso branco Canson A3 (120g/m2 - 30 folhas)
4 blocos de papel desenho liso branco Canson A4 (120g/m2 - 30 folhas)
1 borracha branca macia
4 cadernos brochura 48 folhas cada (capa dura - 200x274mm)
2 cadernos brochura 96 folhas cada (capa dura - 200x274mm)
1 caneta corretiva
1 caneta marca texto amarela
1 caneta esferográfica azul
1 caneta esferográfica preta
1 caneta esferográfica vermelha
1 caixa de caneta hidrográfica (12 cores)
1 caneta ultra fine preta 0,5mm
3 colas em bastão (20g)
1 cola branca (90g)
1 estojo com zíper
1 gibi infantil
1 caixa de giz de cera (12 cores sextavado ou reg.)
1 caixa de lápis de cor (24 cores)
4 lápis pretos (nº 2)
1 caixa de massa para modelar (base de amido) 12 cores
2 pacotes papel creative A4 (cores sortidas) 32 folhas
1 pasta catálogo com 30 envelopes plásticos
1 pasta grossa polionda A4 com alça para material de arte
1 pasta de plástico transparente azul com elástico de 2cm de espessura
1 pincel chato - ref. 815 nº2
1 pincel chato - ref. 815 nº14
1 régua de 30cm
1 revista para recorte
1 tesoura sem ponta
1 caixa de tinta guache (6 cores sortidas)
1 dicionário Aurélio (português - novo acordo ortográfico) - caso o aluno não o
tenha

LISTA DE

MATERIAIS

2022

TURMA

MATERIAL DE PAPELARIA
Os materiais abaixo poderão ser adquiridos na papelaria de sua preferência.

LISTA DE

MATERIAIS

2022

TURMA

MATERIAL

5º ANO

1 apontador com depósito
1 jaleco branco: manga longa fechado com velcro (até os joelhos)
1 bloco de papel desenho liso branco Canson A3 (120g/m2 - 30 folhas)
2 blocos de papel desenho liso branco Canson A4 (120g/m2 - 30 folhas)
1 borracha branca macia
5 cadernos universitários brochura (96 folhas)
1 caneta corretiva
1 caneta marca texto amarela
1 caneta esferográfica azul
1 caneta esferográfica preta
1 caneta esferográfica vermelha
1 caneta esferográfica verde
1 caixa de caneta hidrográfica (12 cores)
2 colas em bastão (20g)
1 cola branca (90g)
1 compasso
1 estojo com zíper
1 gibi infantil
1 caixa de giz de cera (12 cores sextavado ou reg.)
1 caixa de lápis de cor (24 cores)
4 lápis pretos (nº 2)
2 pacotes papel creative colors 120g/m2
1 pasta grossa polionda A4 com alça para material de arte
1 pasta de plástico transparente azul com elástico de 2cm de espessura
1 pincel chato - ref. 815 nº14
1 pincel redondo nº0
1 régua de 30cm
1 tesoura sem ponta
1 caixa de tinta guache (6 cores sortidas)
1 transferidor 180º
1 dicionário Aurélio (português - novo acordo ortográfico) - caso o aluno não o
tenha

