
MATERNAL I 

01 caixa de giz de cera MEU PRIMEIRO GIZ – Obrigatório 

01 caixa de lápis de cor jumbo (12 cores) 

01 caixa de pintura a dedo lavável 

01 pacote de palito para picolé colorido 

01 caderno de cartografia 

01 tubo de cola branca – 90g 

01 cola bastão 

01 caixa de cola gliter 

01 caixa de cola colorida 

01 Pasta sanfonada plástica (Formato A4) – 12 divisórias 

01 fita crepe 

01 rolo de papel alumínio 

01 rolo de papel toalha 

01 embalagem lenço umedecido 

NECESSAIRE (Deverá estar todos os dias na mochila) 
Fraldas (o suficiente para várias trocas durante o dia) 

Creme contra assadura – uso pessoal 

Lenço umedecido – uso pessoal 

Copo com tampa e bico – uso pessoal e identificado com nome do aluno com caneta 

permanente 

02 trocas de roupa e tênis (deverá ser obrigatoriamente uniforme) 

PAPÉIS (por semestre) 
01 pacote de papel sulfite A4 

01 bloco de papel Cansom A3 colorido 

02 folhas de papel laminado 

04 folhas de papel cartão (amarelo, vede, vermelho e azul) 

02 folhas de cartolina branca 

3 folhas e EVA sendo: 1 Fantasia, 1Felpado, 1Gliter. 

MATERIAL DE HIGIENE 
02 rolos de papel toalha (para higiene e auxílio durante o lanche) 

01 escova de dente  

01 pasta de dentes 

OBS: 1 - Todo material deve ser identificado com caneta permanente contendo nome 

completo e série do aluno; 

2 - O material de higiene deverá vir diariamente na mochila; 

3 – A agenda escolar será personalizada (uso obrigatório) e será vendida na secretaria 

do Colégio; 

4 – Enviar diariamente trocas de roupas e tênis (deverá ser obrigatoriamente uniforme) 

5 – O uniforme escolar (completo) é de uso obrigatório, não será permitido o uso de 

chinelo ou similares. 

 

 

 

MATERNAL II 
01 caixa de giz de cera MEU PRIMEIRO GIZ – Obrigatório 

01 caixa de lápis de cor - JUMBO – Obrigatório (12 cores). 

01 caderno capa dura – 100 folhas (grande) cor-Amarela. 

03 lápis pretos – JUMBO - Obrigatório 

01 apontador com depósito - JUMBO 

01 borracha macia 

01 pacote de palito para picolé colorido 

01 estojo 

01 caixa de pintura a dedo lavável 

01 tubo de cola branca – 90g 

01 cola bastão 

01 pincel chato nº 10 

01 pincel chato nº 14 

01 avental plástico para pintura 

01 tesoura sem ponta 

01 Pasta sanfonada plástica (Formato A4) – 12 divisórias 

01 caixa de cola colorida 

01cola gliter 

01 rolo de papel alumínio 

01 fita crepe 

01 rolo de papel toalha 

01 embalagem lenço umedecido 

PAPÉIS (por semestre) 
01 pacote de papel sulfite A4 

01 bloco de papel Cansom A3 colorido 

02 folhas de papel laminado 

04 folhas de papel cartão (amarelo, vede, vermelho e azul) 

02 folhas de cartolina branca 

3 folhas e EVA sendo: 1 Fantasia, 1Felpado, 1Gliter. 

PAPÉIS (por semestre) 
01 pacote de papel sulfite A4 

01 pacote de papel sulfite A4 

01 bloco de papel Cansom A3 colorido 

02 folhas de papel laminado 

04 folhas de papel cartão (amarelo, vede, vermelho e azul) 

02 folhas de cartolina branca 

3 folhas e EVA sendo: 1 Fantasia, 1Felpado, 1Gliter. 

MATERIAL DE HIGIENE 

02 rolos de papel toalha (para higiene e auxílio durante o lanche) 
01 escova de dente  

01 pasta de dentes 

Lenço umedecido 

OBS: 1 - Todo material deve ser identificado com caneta permanente contendo nome completo e série 

do aluno; 

2 - O material de higiene deverá vir diariamente na mochila; 

3 – A agenda escolar será personalizada (uso obrigatório) e será vendida na secretaria do Colégio; 

4 – Enviar diariamente trocas de roupas e tênis (deverá ser obrigatoriamente uniforme) 

5 – O uniforme escolar (completo) é de uso obrigatório, não será permitido o uso de chinelo ou 

similares. 



 

JARDIM I 
04 lápis pretos nº 02   

01caixas de lápis de cor jumbo– 12 cores 

02 cadernos capa dura – 100 folhas (grande) 

01 apontador plástico com depósito 

01 estojo 

01 borracha verde macia 

01 estojo de guache lavável – 6 cores 

01 tubo de cola branca – 90g 

01 cola bastão 

01 tesoura sem ponta 

01 pincel no  08 

01 pincel nº 16 

01 caixa de cola colorida 

01 Pasta sanfonada plástica (Formato A4) – 12 divisórias 

01pote de lantejoula 

01pote de gliter 

01 fita crepe 

01 rolo de papel alumínio 

01 rolo de papel toalha 

01 embalagem lenço umedecido 

PAPÉIS (por semestre) 
01 pacote de papel sulfite A4 

01 bloco de papel Canson A3 colorido 

02 folhas de cartolina branca 

04 folhas de papel cartão cores (verde, amarelo, azul e vermelho) 

03 folhas e EVA sendo: 1 Fantasia, 1felpado, 1gliter. 

MATERIAL DE HIGIENE 
02 rolos de papel toalha (para higiene e auxílio durante o lanche) 

01 escova de dente  

01 pasta de dentes 

OBS: 1 - Todo material deve ser identificado com caneta permanente contendo nome 

completo e série do aluno; 

2 - O material de higiene deverá vir diariamente na mochila; 

3 – A agenda escolar será personalizada (uso obrigatório) e será vendida na secretaria do 

Colégio; 

4 – Enviar diariamente trocas de roupas e tênis (deverá ser obrigatoriamente uniforme) 

5 – O uniforme escolar (completo) é de uso obrigatório, não será permitido o uso de chinelo 

ou similares. 

 

 

 

 

 

 

 

JARDIM I I 
04 lápis pretos nº 02 

01 caixa de lápis de cor – 12 cores 

02 cadernos capa dura – 100 folhas (grande) 

01 apontador plástico com depósito 

01 estojo 

01 borracha macia 

01 estojo de guache lavável – 6 cores 

01 tubo de cola bastão 

01 tubo de cola branca 

01 caderno de cartografia de 100 folhas capa dura (artes) 

01 tesoura sem ponta 

01 avental plástico para pintura 

01 caixa pequena de algodão para aula de artes 

01 Pasta sanfonada plástica (Formato A4) – 12 divisórias 

01 caixa de cola colorida 

01 fita crepe 

01 rolo de papel alumínio 

01 rolo de papel toalha 

01 embalagem lenço umedecido 

PAPÉIS (por semestre) 
01 pacote de papel sulfite A4 

01 bloco de papel Cansom A3 colorido 

02 folhas de papel laminado 

04 folhas de papel cartão (amarelo, vede, vermelho e azul) 

02 folhas de cartolina branca 

3 folhas e EVA sendo: 1 Fantasia, 1Felpado, 1Gliter. 

MATERIAL DE HIGIENE 
02 rolos de papel toalha (para higiene e auxílio durante o lanche) 

01 escova de dente  

01 pasta de dentes 

OBS:  1 - Todo material deve ser identificado com caneta permanente contendo nome 

completo e série do aluno; 

2 - O material de higiene deverá vir diariamente na mochila; 

3 – A agenda escolar será personalizada (uso obrigatório) e será vendida na secretaria do 

Colégio; 

4 – Enviar diariamente trocas de roupas e tênis (deverá ser obrigatoriamente uniforme) 

5 – O uniforme escolar (completo) é de uso obrigatório, não será permitido o uso de chinelo 

ou similares. 

6- O material é de uso individual para os alunos. 

 

 

 



 

 

 

1º ANO  (Ensino Fundamental I) 
06 lápis pretos nº02 

01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

01 apontador com depósito 

01 estojo 

01 tubo de cola branca- 90g 

01 tubo de cola bastão 

01 tesoura sem ponta 

01 borracha verdes macias 

01 régua 15 centímetros. 

03 cadernos de capa dura, cor Amarelo - 100 folhas (grande) 

01 caderno de cartografia 100 folhas capa dura (artes). 

01 fita crepe 

01 rolo de papel alumínio 

01 rolo de papel toalha 

01 embalagem lenço umedecido 

PAPÉIS (por semestre) 
01 pacote de papel sulfite A4 

02 folhas de cartolina branca 

4 folhas de papel cartão nas cores: verde, amarelo, vermelho e azul. 

3 folhas e EVA sendo: 1 Fantasia, 1 felpado, 1gliter. 

MATERIAL DE HIGIENE 
02 rolos de papel toalha (para higiene e auxílio durante o lanche) 

01 escova de dente  

01 pasta de dentes 

OBS:  1 - Todo material deve ser identificado com caneta permanente contendo nome 

completo e série do aluno; 

2 - O material de higiene deverá vir diariamente na mochila; 

3 – A agenda escolar será personalizada (uso obrigatório) e será vendida na secretaria do 

Colégio; 

4-  Será  obrigatório o uso do material desde o primeiro dia de aula. 

5- O uso do uniforme (completo) é OBRIGATÓRIO bem como o uso de tênis e meia 

branca, será proibido o uso de chinelos ou similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ano (Ensino Fundamental I) 
4 lápis preto 

1 caixa de lápis de cor (24 cores) 

1 apontador com depósito 

1 tubo de cola branca 

1 tubo de cola bastão 

1 tesoura 

 2 borrachas 

 4 cadernos de capa dura grande 

1 bloco de canson A3 branco 

  PAPÉIS (por semestre) 

01 pacote de papel sulfite A4 

01 bloco de papel Cansom A3 colorido 

02 folhas de papel laminado 

03 folhas de papel cartão (amarelo, verde, vermelho e azul) 

3 folhas e EVA sendo: 1 Fantasia, 1Felpado, 1Gliter. 

MATERIAL DE HIGIENE 
02 rolos de papel toalha (para higiene e auxílio durante o lanche) 

01 escova de dente  

01 pasta de dentes 

OBS:  1 - Todo material deve ser identificado com caneta permanente contendo nome 

completo e série do aluno; 

2 - O material de higiene deverá vir diariamente na mochila; 

3 – A agenda escolar  (uso obrigatório) fica a escolha; 

4-  Será  obrigatório o uso do material desde o primeiro dia de aula. 

5- O uso do uniforme (completo) é OBRIGATÓRIO bem como o uso de tênis e meia 

branca, será proibido o uso de chinelos ou similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3º Ano (Ensino Fundamental I) 
04 lápis pretos nº02   

01caixa de lápis de cor (24 cores)   

1 caneta marca texto 

01 régua de acrílico – 30 cm 

01 apontador com depósito 

01 estojo 

02 tubos de cola liquida branca - 110 g 

02 tubos de cola bastão 

01 tesoura sem ponta 

01 borracha verde macia 

03 cadernos de capa dura com 100 folhas (grande) 

01 dupla face 

2 metros de papel contact transparente 

2 revistas usadas 

1 pasta fina verde 

1 Tinta guache 15 ml c/12 cores Acrilex 

1 Pincel chato n.12 amarelo 

PAPÉIS (por semestre) 
01 pacote de papel sulfite A4 

01 bloco de papel Cansom A3 colorido 

01 bloco de papel Cansom A3 branco. 

02 folhas de cartolina branca 

3 folhas e EVA sendo: 1 Fantasia, 1Felpado, 1Gliter. 

1 pacote de papel eco cores texturas 

MATERIAL DE HIGIENE 
02 rolos de papel toalha (para higiene e auxílio durante o lanche) 

01 escova de dente  

01 pasta de dentes 

OBS:  1 - Todo material deve ser identificado com caneta permanente contendo nome 

completo e série do aluno; 

2 - O material de higiene deverá vir diariamente na mochila; 

3 – A agenda escolar (uso obrigatório) fica a escolha; 

4-  Será  obrigatório o uso do material desde o primeiro dia de aula. 

5- O uso do uniforme (completo) é OBRIGATÓRIO bem como o uso de tênis e meia 

branca, será proibido o uso de chinelos ou similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª Ano (Ensino Fundamental) 
04 lápis pretos nº02   

01caixa de lápis de cor (24 cores)      

01 corretivo                                                           

01 caneta hidrocor ponta fina fine flair nas cores preta e azul. 

01 caneta marca texto 

01 régua de acrílico - 30 cm 

01 apontador com depósito 

01 estojo 

01 tubo de cola bastão 

01 tesoura sem ponta 

02 borrachas verdes macias 

03 cadernos de capa dura com 100 folhas (grande) 

PAPÉIS (por semestre) 
02 pacotes de papel sulfite A4 

3 folhas e EVA sendo: 1 Fantasia, 1Felpado, 1Gliter 

1 bloco de papel Cansom A3 colorido 

01 bloco de papel Cansom A3 branco. 

 05 folhas de papel vegetal 

01 fita dupla face 

MATERIAL DE HIGIENE 
02 rolos de papel toalha (para higiene e auxílio durante o lanche) 

01 escova de dente  

01 pasta de dentes 

OBS:  1 - Todo material deve ser identificado com caneta permanente contendo nome 

completo e série do aluno; 

2 - O material de higiene deverá vir diariamente na mochila; 

3 – A agenda escolar (uso obrigatório) fica a escolha; 

4-  Será  obrigatório o uso do material desde o primeiro dia de aula. 

5- O uso do uniforme (completo) é OBRIGATÓRIO bem como o uso de tênis e meia 

branca, será proibido o uso de chinelos ou similares. 

6 – O estojo com lápis, borracha, apontador, tesoura e cola bastão, deverá ser dobrado para 

os alunos de período integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5ºAno (Ensino Fundamental) 
01caixa de lápis de cor (24 cores) 

04 lápis  preto nº 2 

01 corretivo 

01 caderno de cartografia (capa dura) 

01 compasso                                                               

01 transferidor                                                                                             
01 caneta hidrocor ponta fina fine flair nas cores preta e azul. 

01 conjunto de esquadro 

01 caneta marca texto 

01 régua de acrílico - 15 cm 

01 apontador com depósito 

01 estojo de canetinhas hidrográficas com tinta lavável 

01 estojo 

01 tubo de cola bastão 

01 tesoura sem ponta 

01 borracha verde macia 

04 cadernos de capa dura com 100 folhas (grande) 

01 fita crepe 

01 rolo de papel toalha 

01 embalagem lenço umedecido 

PAPÉIS (por semestre) 
500 folhas de papel sulfite A4 

02 cartolinas brancas 

04 folhas de papel cartão nas cores amarelo, azul, verde e vermelho. 

20 folhas de papel almaço (deverá permanecer com o aluno) 

01 bloco de folhas de papel vegetal (deverá permanecer com o aluno) 

20 folhas de papel quadriculado (deverá permanecer com o aluno) 

MATERIAL DE HIGIENE 
02 rolos de papel toalha (para higiene e auxílio durante o lanche) 

01 escova de dente  

01 pasta de dentes 

OBS:  1 - Todo material deve ser identificado com caneta permanente contendo nome 

completo e série do aluno; 

2 - O material de higiene deverá vir diariamente na mochila; 

3 – A agenda escolar (uso obrigatório) fica a escolha; 

4-  Será  obrigatório o uso do material desde o primeiro dia de aula. 

5- O uso do uniforme (completo) é OBRIGATÓRIO bem como o uso de tênis e meia 

branca, será proibido o uso de chinelos ou similares. 

 

 

 

 

 

 

 

6º ao 8º ANO  (Ensino Fundamental  II) 
02 lápis pretos nº 02 ou  lapiseira                                                                                  

01caixa de lápis de cor (24 cores) 

04 canetas esferográficas (Sendo: 1 azul, 1 vermelha, 1 preta e 1 verde) 

1 corretivo de fita 

01 compasso   

01 conjunto de esquadro 

01 caneta  marca texto 

01 régua de acrílico – 30 cm 

01 apontador com depósito 

01 estojo 

01 tubo de cola bastão 

01 tesoura sem ponta 

01 borracha verde macia 

02 cadernos universitários com 200 folhas. Sendo 1 para Português dividir em: 

Interpretação de texto, Gramática, Ortografia, Técnicas de Redação e 1 

para Matemática somente a disciplina em questão. 

1 caderno universitário de 500 folhas sendo: Ciências 100 folhas, Física 100 

folhas, História 100 folhas, Inglês 100 folhas e Geografia 100 folhas. 

01 agenda escolar 

01 dicionário de Inglês (deverá permanecer com o aluno) 

01 dicionário de Português (deverá permanecer com o aluno) 

01 caderno capa dura de cartografia 96 folhas – milimetrado (para Geometria) 

PAPÉIS 
500 folhas de papel sulfite A4 

20 folhas de papel almaço (deverá permanecer com o aluno) 

01 bloco de folhas de papel vegetal (deverá permanecer com o aluno) 

30 folhas de papel quadriculado (deverá permanecer com o aluno) 

OBS: 1 - Todo material deve ser identificado com caneta permanente contendo nome 

completo e série do aluno; 

2 – O uniforme escolar (completo) é de uso obrigatório, não será permitido o uso de chinelo 

ou similares. 

3- Não será permitido o uso de fichário em hipótese alguma. 

4 – A agenda escolar (uso obrigatório) fica a escolha; 

5-  Será  obrigatório o uso do material desde o primeiro dia de aula. 

6- Aulas de Educação Física são obrigatórias.  Uniforme: Meninas – É obrigatória 

bermuda ciclista preta e camiseta do colégio. Meninos: Bermuda preta e camiseta do 

colégio. 

 

 

 

 

 

 



9º ANO  (Ensino Fundamental  II) 
02 lápis pretos ou  lapiseira                                                                                  

04 canetas esferográficas (Sendo: 1 azul, 1 vermelha, 1 preta e 1 verde) 

1 corretivo de fita 

01 compasso 

01 conjunto de esquadro 

01 transferidor                                              

01 caneta hidrocor ponta fina fine flair preta e azul 

01 caneta marca texto 

01 régua de acrílico – 30 cm 

01 apontador com depósito 

01 estojo 

01 tubo de cola bastão 

01 tesoura sem ponta com nome. 

01 borracha verde macia 

03 cadernos universitário com 200 folhas. Sendo: Português dividir em: Interpretação de 

texto, Gramática, Ortografia, Técnicas de Redação e Literatura. Matemática somente a 

disciplina em questão. Física e Química dividir 100 folhas para cada matéria. 

1 caderno universitário de 500 folhas sendo: Biologia 100 folhas, História 50 

folhas, Inglês 100 folhas e Geografia 50 folhas. 

01 agenda escolar 

01 dicionário de Inglês (deverá permanecer com o aluno) 

01 dicionário de Português (deverá permanecer com o aluno) 

01 caderno capa dura de cartografia (para geometria) 

PAPÉIS (por semestre) 
500 folhas de papel sulfite A4 

20 folhas de papel almaço (deverá permanecer com o aluno) 

01 bloco de folhas de papel vegetal (deverá permanecer com o aluno) 

20 folhas de papel quadriculado (deverá permanecer com o aluno) 

OBS: 1 - Todo material deve ser identificado com caneta permanente contendo nome 

completo e série do aluno; 

2 – O uniforme escolar (completo) é de uso obrigatório, não será permitido o uso de chinelo 

ou similares. 

3- Não será permitido o uso de fichário em hipótese alguma. 

4-  Será  obrigatório o uso do material desde o primeiro dia de aula. 

         5- Aulas de Educação Física são obrigatórias.  Uniforme: Meninas – É obrigatória 

bermuda ciclista preta e camiseta do colégio. Meninos: Bermuda preta e camiseta do 

colégio. 

 

 

 

 

 

 

 

1º ao 3º Ano (ENSINO MÉDIO) 
 Lápis nº 02 pretos ou lapiseira 

04 canetas esferográficas (Sendo: 1 azul, 1 vermelha, 1 preta e 1 verde) 

01 régua de acrílico - 30 cm 

01 borracha verde macia 

1 corretivo de fita 

02 cadernos universitário com 200 folhas. Sendo: Português dividir em Literatura, 

Gramática, Técnicas de redação e Ortografia.  Matemática 

01 caderno universitário de 500 folhas. Dividir para as matérias 

de Biologia, Física, Química, História, Geografia. 

01 caderno universitário de 100 folhas. Dividir para as matérias 

de Inglês, Filosofia e Assuntos Atuais. 

01caderno milimetrado  96 para geometria (somente 2º ano) 

PAPÉIS  
500 folhas de papel sulfite A4 

10 folhas de papel almaço (deverá permanecer com o aluno) 

10 folhas de papel vegetal (deverá permanecer com o aluno) 

10 folhas de papel quadriculado (deverá permanecer com o aluno) 

OBS: 1 - Todo material deve ser identificado com caneta permanente contendo nome 

completo e série do aluno; 

2 – O uniforme escolar (camiseta do colégio e calça jeans) é de uso obrigatório, não será 

permitido o uso de chinelo ou similares. 

3- Não será permitido o uso de fichário em hipótese alguma. 

4-  Será  obrigatório o uso do material desde o primeiro dia de aula. 

5- Aulas de Educação Física são obrigatórias.  Uniforme: Meninas – É obrigatória 

bermuda ciclista preta e camiseta do colégio. Meninos: Bermuda preta e camiseta do 

colégio. 

 


