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MATERIAIS ESCOLARES 1º ANO 

Caros Responsáveis, 
Segue os materiais escolares que deverão ser providenciados fora do Colégio para 2020. 
Estes materiais a família deverá providenciar e entregar na escola impreterivelmente no dia 13/01 das 
09h00 ás 17h00, com pausa 12h00 as 14h00 para almoço. Teremos um plantão de profissionais 
específicos para conferência do recebimento na presença de um responsável. 
Não enviar o material fora desta data e pelo aluno a fim de evitarmos perdas e extravios, pois a escola não se 
responsabilizará. 

 TODOS materiais deverão ser entregues etiquetados com nome completo e turma do aluno. 
Para lápis de cor, lápis de escrever, e canetinha fazer marcação com iniciais ou primeiro nome 
do aluno ou até mesmo adesivo com nome completo nestes materiais. 

Quantidade Produto 

1 pacote  Canson Branco 120 ou 140gr (20 folhas- A4) 

1 pacote  Lumi Paper (50 folhas – A4) 

1 pacote  Palito Picolé  (100 unidades) 

5 bastão Cola quente fino 

3 E.V.A Cores: vermelho, amarelo e azul. 

3 E.V.A c/ gliter Cores: vermelho, dourado e azul. 

1 caixa *** Lápis de cor / 12 cores (sugestão Faber Castell) 

1 Tesoura sem ponta 

2 *** Cola bastão (40gr – sugestão Pritt) 

2  Tubo de cola líquida (90gr – sugestão Tenaz) 

4 *** Lápis de escrever (sugestão Faber Castell) *Dois ficarão no estojo e 2 com a 
professora. 

1 caixa *** Canetinha Hidrocor 12 cores (sugestão Faber Castell ou Neon Pen) 

1 caixa Tinta guache - 6 cores (sugestão Acrilex) 

1 *** Pasta COM ELÁSTICO fina para envio da leiturinha toda sexta-feira 

1 (cada) Pincel chato nº 8 e 16 

6 Sacos plásticos grosso / A4 – com furo 

1 *** Borracha grande 

1 *** Apontador com depósito (sugestão Faber Castell) 

1 Régua transparente de material resistente - 30 cm 

1 Caderno BROCHURÃO (48 FOLHAS/CAPA DURA/ PREFERENCIALMENTE AZUL)  

1 Caderno BROCHURÃO (96 FOLHAS/CAPA DURA/ VERMELHO) 

1 Caderno de cartografia grande (48 FOLHAS/ CAPA DURA/ SEM MARGEM) 

1 *** Estojo com zíper 

1  Revista para apoio as atividades/ Livro simples/ Gibi para apoio as atividades 

1 Potes de massinha pequenos (sugestão Uti Guti) 

1 Calculadora pequena com funções simples. 

*** Itens que ficarão na mochila do aluno, sendo levados para casa diariamente para que os responsáveis 
observem a necessidade de reposição ou troca. Apresentar estes itens na checagem dos materiais! 
 

PARA ALUNOS DE PERÍODO INTEGRAL –  PARA USO COLETIVO  
IDENTIFICAR OS ITENS COM A PALAVRA “INTEGRAL” 

1 DE CADA Pote de massinha (sugestão uti guti) / Cola líquida (sug. tenaz)/ jogo pedagógico/ livro ou gibi 
de história. 

 
 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano, de acordo com a necessidade e com 

as atividades desenvolvidas. 

 Sugestões de marcas ocorrem em função de qualidade, durabilidade e manuseio dos materiais, 
considerados importantes para a faixa etária. 

 Providenciar uma mochila de costas (devido as escadas), o aluno deverá trazer no 1º dia de 
aula para uso durante o ano letivo. 

 É obrigatório o uso do uniforme a partir do 1º dia de aula, devendo o mesmo ser identificado com o 
nome completo do aluno. 

 Converse com seu filho sobre o zelo com material escolar, as professoras também darão essa 
orientação na escola. 
 

Atenciosamente, Equipe Superativo. 
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MATERIAIS ESCOLARES 2º ANO 

Caros Responsáveis, 
Segue os materiais escolares que deverão ser providenciados fora do Colégio para 2020. 
Estes materiais a família deverá providenciar e entregar na escola impreterivelmente no dia 14/01 das 
09h00 ás 17h00, com pausa 12h00 as 14h00 para almoço. Teremos um plantão de profissionais 
específicos para conferência do recebimento na presença de um responsável. 
Não enviar o material fora desta data e pelo aluno a fim de evitarmos perdas e extravios, pois a escola não se 
responsabilizará. 

 TODOS materiais deverão ser entregues etiquetados com nome completo e turma do aluno. Para lápis de 
cor, lápis de escrever, e canetinha fazer marcação com iniciais ou primeiro nome do aluno ou até mesmo 
adesivo com nome completo nestes materiais. 

Quantidade Produto 

1 pacote  Canson Branco 120 ou 140gr (20 folhas- A4) 

1 pacote  Lumi Paper (50 folhas – A4) 

1 pacote Palito Picolé (100 unidades) 

5 bastão Cola quente fino 

3 E.V.A Cores: verde, rosa e lilás. 

3 E.V.A c/ gliter Cores: verde, rosa e lilás. 

1 caixa *** Lápis de cor / 12 cores (sugestão Faber Castell) 

1 caixa Lápis de giz de cera curton (sugestão Faber Castell) 

1 *** Tesoura sem ponta 

2 *** Cola bastão (40gr – sugestão Pritt) 

2 Tubo de cola líquida (90gr – sugestão Tenaz) 

4 *** Lápis de escrever (sugestão Faber Castell) *Dois ficarão no estojo e 2 com a 
professora 

1 caixa *** Canetinha Hidrocor 12 cores (sugestão Faber Castell ou Neon Pen) 

1 Régua transparente de material resistente - 30 cm 

1 caixa Tinta guache – 6 cores (sugestão Acrilex) 

1 *** Pasta polionda 4 cm  (preferencialmente azul) 

1 (cada) Pincel chato nº 8 e 16 

6 Sacos plásticos grosso / A4 – com furo 

1 *** Borracha grande 

1 *** Apontador com depósito (sugestão Faber Castell) 

1 Caderno BROCHURÃO (96 FOLHAS/CAPA DURA - VERMELHO) para novos 
alunos ou que ainda não possuem o caderno de liderança, esse caderno acompanha 
o Fund 1. Para os alunos que já tem, trazer no 1º dia de aula, o utilizado no ano 
anterior. 

2 Caderno BROCHURÃO (48 FOLHAS/CAPA DURA) 

1 Caderno de cartografia grande (48 FOLHAS/ CAPA DURA/ SEM MARGEM) 

1 *** Estojo com zíper 

1  Revista / Livro simples/ Gibi para apoio as atividades 

1 Calculadora pequena com funções simples. 

*** Itens que ficarão na mochila do aluno, sendo levados para casa diariamente para que os responsáveis 
observem a necessidade de reposição ou troca. Apresentar estes itens na checagem dos materiais!  
 

PARA ALUNOS DE PERÍODO INTEGRAL –  USO COLETIVO  
IDENTIFICAR OS ITENS COM A PALAVRA “INTEGRAL” 

1 DE CADA Pote de massinha (sugestão uti guti) / Cola líquida (sug. tenaz)/ jogo pedagógico/ livro ou gibi 
de história. 

 
 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano de acordo com a necessidade e com as atividades 

desenvolvidas; 
 Sugestões de marcas ocorrem em função de qualidade, durabilidade e manuseio dos materiais, considerados importantes 

para a faixa etária; 
 Providenciar uma mochila de costas (devido as escadas), o aluno deverá trazer no 1º dia de aula para uso durante o 

ano letivo. 
 É obrigatório o uso do uniforme a partir do 1º dia de aula, devendo o mesmo ser identificado com o nome completo do aluno; 
 Converse com seu filho sobre o zelo com material escolar. As professoras também darão essa orientação na escola. 

 
 

Atenciosamente, Equipe Superativo. 
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MATERIAIS ESCOLARES 3º ANO 

Caros Responsáveis, 
Segue os materiais escolares que deverão ser providenciados fora do Colégio para 2020. 
Estes materiais a família deverá providenciar e entregar na escola impreterivelmente no dia 15/01 das 09h00 ás 
17h00, com pausa 12h00 as 14h00 para almoço. Teremos um plantão de profissionais específicos para conferência do 
recebimento na presença de um responsável. 
Não enviar o material fora desta data e pelo aluno a fim de evitarmos perdas e extravios, pois a escola não se 
responsabilizará. 

 TODOS materiais deverão ser entregues etiquetados com nome completo e turma do aluno. Para lápis de 
cor, lápis de escrever, e canetinha fazer marcação com iniciais ou primeiro nome do aluno ou até mesmo 
adesivo com nome completo nestes materiais. 

Quantidade Produto 

1 pacote  Canson Branco 120 ou 140gr (20 folhas- A4) 

1 pacote  Lumi Paper (50 folhas – A4) 

1 pacote Palito churrasco 

5 bastão Cola quente fino 

3 E.V.A Cores: branco, laranja e vermelho. 

3 E.V.A c/ gliter Cores: branco, laranja e vermelho. 

1 caixa *** Lápis de cor / 12 cores (sugestão Faber Castell) 

1 *** Tesoura sem ponta 

2 *** Cola bastão (40gr – sugestão Pritt) 

2 Tubo de cola líquida (90gr – sugestão Tenaz) 

4*** Lápis de escrever (sugestão Faber Castell) *Dois ficarão no estojo e 2 com a 
professora 

1 caixa *** Canetinha Hidrocor 12 cores (sugestão Faber Castell ou Neon Pen) 

1 Régua transparente de material resistente - 30 cm 

1 caixa Tinta guache - 6 cores (sugestão Acrilex) 

1 *** Pasta polionda 3 cm  (preferencialmente azul) 

1 (cada) Pincel chato nº 8 e 16 

6 Sacos plásticos grosso / A4 - com furo 

1 *** Borracha grande 

1 *** Apontador com depósito (sugestão Faber Castell) 

1  Caderno BROCHURÃO (96 FOLHAS/CAPA DURA) 

1 Caderno BROCHURÃO (96 FOLHAS/CAPA DURA - VERMELHO) para novos 
alunos ou que ainda não possuem o caderno de liderança, esse caderno acompanha 
o Fund 1. Para os alunos que já tem, trazer no 1º dia de aula, o utilizado no ano 
anterior. 

1 *** Caderno BROCHURÃO (48 FOLHAS/CAPA DURA) 

1 *** Caderno de cartografia grande  (48 FOLHAS/ CAPA DURA/ COM MARGEM) 

1 *** Estojo com zíper 

1 Dicionário 

1  Revista para apoio as atividades/  Livro simples/ Gibi para apoio as atividades 

*** Itens que ficarão na mochila do aluno, sendo levados para casa diariamente para que os responsáveis 
observem a necessidade de reposição ou troca. Apresentar estes itens na checagem dos materiais! 

 
PARA ALUNOS DE PERÍODO INTEGRAL –  USO COLETIVO  

IDENTIFICAR OS ITENS COM A PALAVRA “INTEGRAL” 

1 DE CADA Pote de massinha (sugestão uti guti) / Cola líquida (sug. tenaz)/ jogo pedagógico/ livro ou gibi 
de história. 

 
 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano de acordo com a necessidade e com as 

atividades desenvolvidas; 
 Sugestões de marcas ocorrem em função de qualidade, durabilidade e manuseio dos materiais, considerados 

importantes para a faixa etária; 
 Providenciar uma mochila de costas (devido as escadas), o aluno deverá trazer no 1º dia de aula para 

uso durante o ano letivo. 
 É obrigatório o uso do uniforme a partir do 1º dia de aula, devendo o mesmo ser identificado com o nome 

completo do aluno; 
 Converse com seu filho sobre o zelo com material escolar. As professoras também darão essa orientação na 

escola. 

Atenciosamente, Equipe Superativo. 
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MATERIAIS ESCOLARES 4º ANO 

Caros Responsáveis, 
Segue os materiais escolares que deverão ser providenciados fora do Colégio para 2020. 
Estes materiais a família deverá providenciar e entregar na escola impreterivelmente no dia 16/01 das 09h00 ás 17h00, com 
pausa 12h00 as 14h00 para almoço. Teremos um plantão de profissionais específicos para conferência do recebimento na presença 
de um responsável. 
Não enviar o material fora desta data e pelo aluno a fim de evitarmos perdas e extravios, pois a escola não se responsabilizará. 

 TODOS materiais deverão ser entregues etiquetados com nome completo e turma do aluno. Para lápis de cor, lápis 
de escrever, e canetinha fazer marcação com iniciais ou primeiro nome do aluno ou até mesmo adesivo com nome 
completo nestes materiais. 

Quantidade Produto 

1 pacote  Canson Branco 120 ou 140gr (20 folhas- A4) 

1 pacote  Lumi Paper (50 folhas – A4) 

5 bastão Cola quente grosso 

3 E.V.A Cores: azul, bege e preto. 

3 E.V.A c/ gliter Cores: azul, rosa e preto. 

1 caixa *** Lápis de cor / 12 cores (sugestão Faber Castell) 

1 *** Tesoura sem ponta 

2 *** Cola bastão (40gr – sugestão Pritt) 

1 *** Tubo de cola líquida (90gr – sugestão Tenaz) 

4*** Lápis de escrever (sugestão Faber Castell) *Dois ficarão no estojo e 2 com a 
professora 

4  *** Canetas Esferográficas Coloridas 

1  *** Corretivo 

3  *** Marcadores de texto cores variadas 

1  *** Régua de plástico transparente e resistente 30cm 

1 caixa *** Canetinha Hidrocor 12 cores (sugestão Faber Castell ou Neon Pen) 

1 caixa Tinta guache - 6 cores (sugestão Acrilex) 

1 *** Pasta polionda 3 cm  (preferencialmente azul) 

1 (cada) Pincel redondo nº 2 e Pincéis chato nº 8 e 16 

6 Sacos plásticos grosso / A4 - com furo 

1 *** Borracha grande 

1 *** Apontador com depósito (sugestão Faber Castell) 

3 Cadernos (100 FOLHAS/CAPA DURA/ESPIRAL) 

1 Caderno BROCHURÃO (48 FOLHAS/CAPA DURA - VERMELHO) para novos 
alunos ou que ainda não possuem o caderno de liderança, esse caderno acompanha 
o Fund 1. Para os alunos que já tem, trazer no 1º dia de aula, o utilizado no ano 
anterior. 

1 *** Caderno Grande Quadriculado (1cmx 1cm / 48 FOLHAS/ CAPA DURA/  ESPIRAL) 

1 Caderno de cartografia grande  (48 FOLHAS/ CAPA DURA/ COM MARGEM) 

1 *** Estojo com zíper 

1 Dicionário “caso tenha de ano anterior poderá reaproveitar” 

1  Revista para apoio as atividades/ Livro simples/gibi de histórias para apoio as 
atividades 

1 Livro simples/gibi de histórias para apoio as atividades 

*** Itens que ficarão na mochila do aluno, sendo levados para casa diariamente para que os responsáveis 
observem a necessidade de reposição ou troca. Apresentar estes itens na checagem dos materiais! 
 

PARA ALUNOS DE PERÍODO INTEGRAL –  USO COLETIVO  
IDENTIFICAR OS ITENS COM A PALAVRA “INTEGRAL” 

1 DE CADA Pote de massinha (sugestão uti guti) / Cola líquida (sug. tenaz)/ jogo pedagógico/ livro ou gibi 
de história. 

 
 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano de acordo com a necessidade e com as atividades 

desenvolvidas; 
 Sugestões de marcas ocorrem em função de qualidade, durabilidade e manuseio dos materiais, considerados importantes 

para a faixa etária; 
 Providenciar uma mochila de costas (devido as escadas), o aluno deverá trazer no 1º dia de aula para uso durante o 

ano letivo. 
 É obrigatório o uso do uniforme a partir do 1º dia de aula, devendo o mesmo ser identificado com o nome completo do aluno; 
 Converse com seu filho sobre o zelo com material escolar. As professoras também darão essa orientação na escola. 

Atenciosamente, Equipe Superativo. 

 
 



          LISTA DE MATERIAL 2020/ Ensino Fundamental 1         
MATERIAIS ESCOLARES 5º ANO 

Caros Responsáveis, 
Segue os materiais escolares que deverão ser providenciados fora do Colégio para 2020. 
Estes materiais a família deverá providenciar e entregar na escola impreterivelmente no dia 17/01 das 09h00 ás 
17h00, com pausa 12h00 as 14h00 para almoço. Teremos um plantão de profissionais específicos para conferência do 
recebimento na presença de um responsável. 
Não enviar o material fora desta data e pelo aluno a fim de evitarmos perdas e extravios, pois a escola não se 
responsabilizará. 

 TODOS materiais deverão ser entregues etiquetados com nome completo e turma do aluno. Para lápis de 
cor, lápis de escrever, e canetinha fazer marcação com iniciais ou primeiro nome do aluno ou até mesmo 

adesivo com nome completo nestes materiais. 

Quantidade Produto 

1 pacote  Canson Branco 120 ou 140gr (20 folhas- A4) 

1 pacote  Lumi Paper (50 folhas – A4) 

5 bastão Cola quente grosso 

3 E.V.A Cores: verde, branco e marrom. 

3 E.V.A c/ gliter Cores: prata, preto e verde. 

1 caixa *** Lápis de cor / 12 cores (sugestão Faber Castell) 

1 Tesoura sem ponta 

2 *** Cola bastão (40gr – sugestão Pritt) 

1 *** Tubo de cola líquida (90gr – sugestão Tenaz) 

4  *** Canetas Esferográficas Coloridas 

1  *** Corretivo 

3  *** Marcadores de texto cores variadas 

2 *** Lápis de escrever (sugestão Faber Castell) 

1  *** Régua de plástico transparente e resistente 30cm 

1 caixa *** Canetinha Hidrocor 12 cores (sugestão Faber Castell ou Neon Pen) 

1 caixa Tinta guache - 6 cores (sugestão Acrilex) 

1 *** Pasta polionda 3 cm  (preferencialmente azul) 

1 (cada) Pincel redondo nº 2 e Pincéis chato nº 8 e 16 

6 Sacos plásticos grosso / A4 - com furo 

1 *** Borracha grande 

1 *** Apontador com depósito (sugestão Faber Castell) 

1 Caderno Universitário (12 matérias /capa dura / folhas resistentes/ espiral) 

1 Caderno BROCHURÃO (48 FOLHAS/CAPA DURA - VERMELHO) para novos 
alunos ou que ainda não possuem o caderno de liderança, esse caderno acompanha 
o Fund 1. Para os alunos que já tem, trazer no 1º dia de aula, o utilizado no ano 
anterior. 

1 Caderno Grande (QUADRICULADO/1CMx1CM/100 FOLHAS/CAPA DURA ) 

1 Caderno de cartografia grande  (48 FOLHAS/ CAPA DURA/ SEM MARGEM) 

1 *** Estojo com zíper 

1 Dicionário “caso tenha de ano anterior poderá reaproveitar” 

1  Revista para apoio as atividades 

1 Livro simples/gibi de histórias para apoio as atividades 

*** Itens que ficarão na mochila do aluno, sendo levados para casa diariamente para que os responsáveis 
observem a necessidade de reposição ou troca. Apresentar estes itens na checagem dos materiais! 
 

PARA ALUNOS DE PERÍODO INTEGRAL – USO COLETIVO  
IDENTIFICAR OS ITENS COM A PALAVRA “INTEGRAL” 

1 DE CADA Pote de massinha (sugestão uti guti) / Cola líquida (sug. tenaz)/ jogo pedagógico/ livro ou gibi 
de história. 

 
 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano de acordo com a necessidade e com as atividades 

desenvolvidas; 
 Sugestões de marcas ocorrem em função de qualidade, durabilidade e manuseio dos materiais, considerados importantes 

para a faixa etária; 
 Providenciar uma mochila de costas (devido as escadas), o aluno deverá trazer no 1º dia de aula para uso durante o 

ano letivo. 
 É obrigatório o uso do uniforme a partir do 1º dia de aula, devendo o mesmo ser identificado com o nome completo do aluno; 
 Converse com seu filho sobre o zelo com material escolar. As professoras também darão essa orientação na escola. 

 
Atenciosamente, Equipe Superativo. 

 
 



 
 
 
 


