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Uso individual (Identificar com o nome do aluno) 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

01 Estojo contendo: 
 lápis apontado 
 borracha 
 apontador 
 tesoura sem ponta 
 cola bastão 
 

01 Estojo contendo: 
 lápis apontado 
 borracha 
 apontador 
 tesoura sem ponta 
 cola bastão 
 caneta marca texto 
 

01 Estojo contendo: 
 lápis apontado 
 borracha 
 apontador 
 tesoura sem ponta 
 cola bastão 
 caneta marca texto 
 

01 Estojo contendo: 
 lápis apontado 
 borracha 
 apontador 
 tesoura sem ponta 
 cola bastão 
 canetas (azul, preta e 

vermelha) 
 caneta marca texto 

01 Estojo contendo: 
 lápis apontado 
 borracha 
 apontador 
 tesoura sem ponta 
 cola bastão 
 canetas (azul, preta e 

vermelha) 
 corretivo em fita 
 caneta marca texto 

04 pastas plásticas A4 com 
elástico, sendo 03 finas 
(ofício) e 01 grossa 
(18mm) 

02 pastas plásticas A4 com 
elástico, sendo 01 fina 
(ofício) e 01 grossa 
(18mm) 

02 pastas plásticas A4 com 
elástico, sendo 01 fina 
(ofício) e 01 grossa 
(18mm) 

01 pasta plástica A4 com 
elástico.  

01 pasta plástica A4 com 
elástico.  

01 régua de 30 cm 01 régua de 30 cm  01 régua de 30 cm 01 régua de 30 cm 01 régua de 30 cm 

01 jogo de canetinhas 
hidrocor 
01 caixa de lápis de cor 
01 caixa de gizão de cera 
grosso (12 cores) 

01 jogo de canetinhas 
hidrocor 
01 caixa de lápis de cor 
01 caixa de giz de cera 

01 jogo de canetinhas 
hidrocor 
01 caixa de lápis de cor 
01 caixa de giz de cera 

01 jogo de canetinhas 
hidrocor 
01 caixa de lápis de cor 
01 caixa de giz de cera 

01 jogo de canetinhas 
hidrocor 
01 caixa de lápis de cor 
01 caixa de giz de cera 
01 transferidor 180 ° 

01 caderno de caligrafia 
pequeno (atividades) 
01 caderno pequeno capa 
dura 48 folhas costurado 
(para disciplina de inglês) 
01 caderno pequeno capa 
dura 96 folhas costurado 
(para atividades) 
01 caderno grande meia 
pauta capa dura  96 folhas 
(para disciplina de 
letramento digital) 

02 cadernos pequenos 
capa dura 48 folhas 
costurado (para disciplinas 
de inglês e letramento 
digital) 
01 caderno de caligrafia 
pequeno (para atividades) 
01 caderno grande capa 
dura 96 folhas costurado 
(para atividades) 
01 caderno de desenho 
grande (para atividades) 

01 caderno de caligrafia 
pequeno (para atividades) 
02 cadernos pequenos 
capa dura 48 folhas 
costurado (para disciplinas 
de inglês e letramento 
digital) 
01 caderno grande capa 
dura 96 folhas costurado 
(para atividades) 
01 caderno de desenho 
grande (para atividades) 

01 caderno de desenho 
grande (para atividades) 
02 cadernos pequenos 
capa dura 48 folhas 
costurado (para disciplinas 
de inglês e espanhol) 
02 cadernos grandes de 
capa dura 96 folhas 
costurado (para atividades 
e produção textual) 

 02 cadernos pequenos capa 
dura 48 folhas costurado 
(inglês e espanhol) 
01 caderno grande de capa 
dura 96 folhas costurado 
(para atividades) 

01 tela de pintura 20X30 
 

01 tela de pintura 20X30 01 tela de pintura 20X30 01 tela de pintura 20X30 01 tela de pintura 20X30 

01 revista para recorte 01 revista para recorte 01 revista para recorte 01 revista para recorte 02 revistas (sendo 01 para 
recorte e 01 para atividades) 

01 kit de material dourado 01 kit de material dourado    

01 camiseta usada para 
pintura (tamanho adulto) 

    


