
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR  

 MATERNAL II - 2020
MATERIAL  

 02 caixas de massa de modelar (12 

cores) “soft” 

 01 caixa de camisa encapada 

 02 jogos de cola colorida (06 cores) 

 03 tubos de cola com gliter 

 01 brinquedo pedagógico adequado à 

idade da criança (não em EVA) 

 03 potes de tinta guache (250 ml) 

 01 rolinho de espuma para pintura 

 01 pedaço de espuma pequeno 

 01 pacote de papel dobradura 

colorido tamanho A4 (com 40 folhas) 

 08  folhas de EVA- cores variadas 

 05  folhas de EVA decoradas 

 02  folhas de papel cartão – cores 

variadas 

 01 revista ou gibi para recorte 

 02  rolos de papel crepom – cores 

variadas 

 01 avental ou camisa de manga longa 

(maior) para pintura 

 03 rolos de fita crepe 

 01  pacote de penas (qualquer cor) 

 02 rolos de durex colorido (qualquer 

cor) 

 01  rolo de durex largo 

 01  pacote pequeno de argila 

 02  caixas de gizão de cera 

 01  tubo de cola para EVA Acrilex 

 02 folhas para plastificação 220 X 

307mm A4 

 04 bastões de cola quente fino 

 01 pasta polionda tamanho A3 

 500 folhas de papel A3 

 100  folhas de papel sulfite branco 

A4 

 01  foto 10x15 

 01  novelo de lã pequeno 

 01  pacote de balão 

 02  potinhos de purpurina 

 

MATERIAL PARA FICAR NA 

ESCOLA (DEVIDAMENTE 

IDENTIFICADO): 

 01 lençol 

 01  travesseiro com fronha 

 01  mantinho 

 01  brinquedo de valor afetivo 

 

DEVE CONTER DIARIAMENTE NA 

MOCHILA DO ALUNO: 

 01  agenda 

 01 muda de roupa para troca (não 

precisa ser uniforme) 

 01  calcinha ou cueca 

 Fraldas e lenço umedecido (que 

possam ser deixados na escola para 

uso diário) 

 01  pomada para assadura 

 Toalha de banho (pode ser deixada na 

escola) 

 

01 NECESSAIRE CONTENDO: 

sabonete, escova de dente, creme 

dental sem flúor, pente ou escova de 

cabelo 

 01  copo de plástico com tampa 

 01  toalha de mão bordada com o 

nome da criança 

 

 

 

APOSTILA DO SISTEMA DE 

ENSINO PITÁGORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 

MATERNAL III– 2020 

 
 

 01 pasta polionda com alça 

 Doação de um livro de literatura 

adequado à idade. 

 02 revistas para recorte 

 01 camisa grande ou avental para 

pintura 

 01 brinquedo pedagógico(quebra-

cabeça grande, blocos lógicos, jogo de 

encaixar formas geométricas, 

alfabeto móvel, lego) 

 01 brinquedo para meninas 

(boneca/panelinhas e meninos 

(carrinho) 

 02 metros de TNT sortido 

 01 jogo de pincel hidrocor grosso ( 6 

cores) 

 01 caixa de giz de cera grosso 

 01 caixa de lápis de cor jumbo (12 

cores) 

 01 pincel para pintura nº 20 

 01 lixa grossa 

 01  lixa fina 

 01 pote de tinta guache (250ml) 

 01  pacote de papel Filipinho color 

 01  Pacote de fita colorida 

 500 folhas de papel sulfite A4 

 01 tubo de cola branca 90g 

 03  pastas de trilho 

 01 rolo de fitilho 

 01 tinta de pintura facial líquida 

 02 caixas de massinha de modelar 

 05 papel cartão cores variadas 

 05 papel colorset cores variadas 

 03 E.V.A liso 

 03 E.V.A estampados 

 02 folhas para plastificação 220 X 

307mm A4 

 01 caixa de cola colorida (06 

unidades) 

 01 caixa de cola colorida gliter (06 

unidades) 

 01 pct de olhos de papel pequenos 

 01 pct de olhos de papel grandes 

 01-cola E.V.A Acrilex 

 03 rolos de fita crepe 

 02 rolos de fita dupla face 

 01 rolo de fita durex transparente 

largo 

 01 pacote de forminha para doces 

 01 vidro de cola de artesanato 

 06 refis para cola quente fino 

 02 caixinhas de fósforos 

 01 pacote de algodão 

 02 anilinas liquidas comestíveis 

 02 pacotes de cremor de tártaro 

 04 envelopes de papel pardo 

 02 papéis camurças 

 02 papéis crepons 

 01 foto 3x4 

 01 foto 10x15 

 01 pacote de balão nº 9 

 100 gramas de areia colorida 

 1 dúzia de pregador de roupas 

 

 

MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA: 

 01 agenda 

 01 calcinha / cueca 

 01 muda de roupa para troca (não 

precisa ser uniforme) 

 01 garrafinha de água 

 

01 NECESSARIE CONTENDO: 

 01 creme dental infantil sem flúor 

 01 escova de dente com tampa 

 01 toalha de mão bordada com o nome 

da criança 

 

 

 

APOSTILA: 

REDE PITÁGORAS DE ENSINO 

 

LIVRO DE INGLÊS: 

Bebop 1 Activity Book 

Lorena Peimbert 

         Myriam Monterrubio  

         Editora MACMILLAN 

          

 



 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR  

 1º PERÍODO – 2020 

 
 01 brinquedo pedagógico de acordo 

com a faixa etária da criança (menos 

de EVA) 

 Doação de um livro de literatura 

adequado a faixa etária. 

 01 camisa de malha grande usada para 

pintura 

 01 vidro de cola branca 90g 

 03 vidros de cola colorida cores 

variadas 

 03 vidros de cola colorida com gliter 

cores variadas 

 02 rolos de fita dupla face grande 

 03 rolos de fita crepe 

 02 rolos de fita adesiva larga (durex 

incolor) 

 02 folhas para plastificação 220 X 

307mm A4 

 01 rolo de durex comum 

 01 potinho de gliter 

 01 pacote de lantejoula 

 01 aquarela 

 02 anilinas comestíveis 

 03 envelopes pardos 24x34 

 06 E.V.A(04 lisos/02 decorados) 

 01 rolo de barbante colorido 

 01 pacote de areia colorida 

 01 caixa pequena de algodão 

 01 pct de forminhas de docinhos 

 01 pct de guardanapos 

 01 pct de canudinhos 

 01 caixa de gizão de cera com 12 

unidades 

 01 jogo de pincel atômico com 12 

unidades  

 02 pacotinhos de cremor de tártaro 

 01 rolo de fitilho 

 01 vidro de cola TEKBOND 

 01 pacote de palito de churrasco 

 01 caixa de lápis de cor jumbo com 12 

unidades 

 04 pastas de trilhos 

 10 pregadores de roupa 

 01 bolsinha de lápis 

 01 lixa grossa 

 01 pacote com 50 palitos de picolé 

 01 pacote com 50 palitos de picolé 

coloridos 

 01 pacote de balão colorido nº 7 ou 9 

 01 pacote de olhinhos móveis pretos 

 01 pacote de penas coloridas 

 01 pacote com 500 folhas de papel 

A4 

 02 papel colorset 

 02 papel cartão 

 01 papel laminado 

 02 pacote de papel REAL PAPER 

 01 pasta polionda com alça 

 01 rolinho de pintura 

 06 refis de cola quente fino 

 01 tesoura sem ponta, com o nome 

gravado 

 02 metros de TNT cores variadas  

 01 vidro de tinta guache 250 ml 

 03 lápis de escrever jumbo 

 02 borrachas 

 01 apontador (p/ lápis jumbo) 

 01 cadernos brochurão sem pauta 

para tarefa 

 01 caderno de desenho 

 01  foto 10x15 

 01 pct de dinheiro de brinquedo 

 01 pct de letras do alfabeto em E.V.A 

 01 pct de números em E.V.A 

 01 – pasta de plástico (30 plástico) 

 

 

 

MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA: 

 01  agenda 

 01  garrafinha de água 

 

01 NECESSARIE CONTENDO: 

 01 creme dental infantil sem flúor 

 01 escova de dente com tampa 

 01toalha de mão bordada com o nome 

da criança 

 

APOSTILA: 

REDE PITÁGORAS DE ENSINO 

 

LIVRO DE INGLÊS: 

Bebop 2 Activity Book 

Lorena Peimbert 

         Myriam Monterrubio  

         Editora MACMILLAN 

 



 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 

2º PERÍODO – 2020 
MATERIAL INDIVIDUAL: 

 Doação de um livro de literatura adequado 

a faixa etária. 

 02- cadernos grandes capas duras: 01- 

tarefa/01-  atividades (sem pauta) 

 01- caderno de desenho 

 04- lápis pretos triangulares 

 02 – borrachas macias 

 01- apontador 

 01- caixa de lápis de cor jumbo 

 01- conjunto de canetinha 

 01- tubo de cola branca de90g 

 01- tubo de cola branca de 500g 

 01 – pasta polionda (verde) 

 02- pastas de trilho (verde) 

 01-pasta preta  com 50 plásticos 

 01- tesoura sem ponta com o nome gravado 

 01- camisa grande para pintura 

 1 bolsinha de lápis 

 1 tangran 

 Números grandes móveis 

 01 jogo pedagógico(silabas com letra caixa 

alta) 

 Jogo matemático adição e subtração 

simples 

MATERIAL COLETIVO: 

 500- folhas A4 brancas 

 100- folhas de papel colorido A4 

 01  pacote folha  Color Set   A4 

 01-metro de contact infantil (estampado) 

 01- folhas de papel de seda (cores 

variadas) 

 02 folhas para plastificação 220 X 307mm 

A4 

 03- folha de papel pardo 

 01- folhas de papel camurça 

 02- folhas de papel celofane 

 02- folhas de papel cartão 

 02- folhas de papel crepom 

 01- folha de papel de presente (infantil) 

 02 – bastões de cola quente fino 

 03 - bastões de cola quente grosso  

 02- folhas de papel laminado 

 07- folhas de E.VA (04- decorados e 05- 

lisos) 

 01- folha de  cartolina 

 03- folhas de colorset 

 03- envelope de papel pardo ( grande) 

 04- rolos de fita crepe 

 02- rolos de fita dupla face grandes 

 02- rolos de fita adesiva larga (durex 

incolor) 

 01- durex colorido 

 01- rolo de durex comum 

 01- caixa  de cola colorida com 6 unidades 

 01- potinho de gliter 

 01- pacote de lantejoula/paetê 

 02- pote de tinta guache grande 

 03- anilinas comestíveis 

 03- pacotinho de cremor de tártaro 

 01- pacote de palito de churrasco 

 02- pacotes de balões coloridos nº 07 e 09 

com 50 unidades 

 01- rolo de barbante  

 01- caixa pequena de algodão 

 Forminhas de docinhos coloridas, 

guardanapos, pratos descartáveis  e 

canudinhos  

 01- revistas para recorte 

 02- metros de TNT 

 01- rolo de lastex (elástico fininho para 

máscara) 

 01- rolo de fitilho 

 01- pacote de pena colorida 

 30 pares olhinhos móveis de tamanhos 

variados 

 01- pacote de palito de picolé colorido 

 01 -  pacote de areia colorida 

 01 lixa fina e 01 grossa 

 01- foto10x15 

 01 – foto 3x4 

 1 pacote de pregador de madeira 

 1 cola universal para artesanato 

 1 coleção de dinheiro de brinquedo 

 Botões coloridos 

 ½ metro de feltro colorido 

MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA: 

 Garrafinha de água 

 Agenda 

01 NECESSARIE CONTENDO: 

 01- creme dental infantil sem flúor 

 01- escova de dente 

 01- toalha de mão bordada com o nome da 

criança 

APOSTILA: 

REDE PITÁGORAS DE ENSINO 

 

LIVRO DE INGLÊS: 

         Bebop 3 Activity Book 

Lorena Peimbert 

         Myriam Monterrubio  

         Editora MACMILLAN 

 

          

         

 



 

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 1º ANO  

FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 2020 
MATERIAL INDIVIDUAL 

 02 cadernos brochurão sem pauta – 96 

folhas, capa dura somente com 

identificação pessoal. 

 01 caderno brochurão Alibombom 

formatação de linhas com 1.2.3 x 

 01 caderno de desenho 

 01 apontador com depósito 

 01 régua de 30 cm resistente 

 02 borrachas brancas macias 

 01 tubo de cola branca de 90g 

 01 tesoura sem ponta com o nome gravado 

 01 caixa de lápis de cor grande 

 02 lápis pretos nº02 

 01 estojo ou bolsinha  

 01 dicionário da língua portuguesa 

atualizado 

 01 régua geométrica resistente 

 01 material dourado 

 05 pasta de trilho(provas,fichas,redação) 

 01 pacote com cédulas de dinheiro de 

brinquedo 

 2 revistas em quadrinho  

 1 pincel de quadro 

 01 flanela 

 01 capa de livro plástica transparente  

 01 jogo de matemática adequado a faixa 

etária 

 01 kit de letras móveis 

 Serão baixados e disponibilizados pela 

professora na plataforma  da Rede 

Pitágoras em formato PDF(domínio 

público)os livros de literatura e 

Socioemocional para serem impressos pela 

família.(Aguardar orientações da 

professora na primeira reunião). 

 01 foto 10x15 

 01  foto 3x4 

 

 

 

MATERIAL COLETIVO: 

 1000  folhas A4 brancas 

 100  folhas de papel colorido A4 

 01  pacote folha  Color Set   A4 

 02 folhas para plastificação 220 X 307mm 

A4 

 01 folha de papel de seda  

 01 folha de papel camurça 

 02 folhas de papel cartão 

 02 folhas de papel crepom 

 03  bastões de cola quente fino 

 02 folhas de papel laminado 

 07 folhas de E.VA (04 - decorados e 05- 

lisos) 

 04  folhas de colorset 

 03 envelopes de papel pardo ( grande) 

 04  rolos de fita crepe 

 02 rolos de fita dupla face grandes 

 02- rolos de durex largo transparente 

 01  rolo de durex colorido 

 01  rolo de durex comum 

 01 caixa  de cola colorida com 6 unidades 

 01 potinho de gliter 

 01 pacote de lantejoula/paetê 

 01 pote de tinta guache grande 

 02 anilinas comestíveis 

 02 pacotinhos de cremor de tártaro 

 01 pacote de palito de churrasco 

 02 pacotes de balões coloridos nº 07 e 09 

com 50 unidades 

 01 rolo de barbante  

 01 caixa pequena de algodão 

 01 pacote de forminhas de docinhos 

coloridas 

 01 pacote de guardanapo 

 01 pacote de pratos descartáveis 

 01 pacote de canudinhos  

 01 revista para recorte 

 02 metros de TNT 

 01 rolo de fitilho 

 01 pacote de pena colorida 

 01 pacote de olhinhos móveis 

 01 pacote de palito de picolé colorido 

 01  pacote de areia colorida 

 01 lixa fina e 01 grossa 

 Meio metro de pano de algodão estampado 

 

 

 

MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA: 

 Garrafinha de água 

 Agenda 

 01 toalha de mão bordada com o nome da 

criança 

 

 

APOSTILA DO SISTEMA DE ENSINO 

PITÁGORAS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2º ANO 

 FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 2020

MATERIAL INDIVIDUAL 

 02 cadernos brochurão com pauta – 96 

folhas, capa dura somente com identificação 

pessoal 

 01 caderno brochurão Alibombom 

formatação de linhas com 1.2.3  x  

 01 caderno de desenho 

 01 apontador com depósito 

 01 régua de 30 cm resistente 

 02 borrachas brancas macias 

 01 tubo de cola branca de 90g 

 01 tesoura sem ponta com o nome gravado 

 01 caixa de lápis de cor grande 

 02 lápis pretos nº02 

 01 estojo ou bolsinha  

 01 dicionário da língua portuguesa atualizado 

 01 régua geométrica resistente 

 05 pastas de trilhos (provas/ficha literária) 

 01 foto 10x15 

 01  foto 3x4 

 Serão baixados e disponibilizados pela 

professora na plataforma  da Rede Pitágoras 

em formato PDF(domínio público)os livros de 

literatura e Socioemocional para serem 

impressos pela família.(Aguardar 

orientações da professora na primeira 

reunião). 

 01 material dourado. 

 

MATERIAL COLETIVO: 

 1000  folhas A4 brancas 

 100  folhas de papel colorido A4 

 01  pacote folha  Color Set   A4 

 02 folhas para plastificação 220 X 307mm 

A4 

 01 folha de papel de seda  

 01 folha de papel camurça 

 02 folhas de papel cartão 

 02 folhas de papel crepom 

 03  bastões de cola quente fino 

 02 folhas de papel laminado 

 07 folhas de E.VA (04 - decorados e 05- 

lisos) 

 04  folhas de colorset 

 03 envelopes de papel pardo ( grande) 

 04  rolos de fita crepe 

 02 rolos de fita dupla face grandes 

 02- rolos de durex largo transparente 

 01  rolo de durex colorido 

 01  rolo de durex comum 

 01 caixa  de cola colorida com 6 unidades 

 01 potinho de gliter 

 01 pacote de lantejoula/paetê 

 01 pote de tinta guache grande 

 02 anilinas comestíveis 

 02 pacotinhos de cremor de tártaro 

 01 pacote de palito de churrasco 

 02 pacotes de balões coloridos nº 07 e 09 

com 50 unidades 

 01 rolo de barbante  

 01 caixa pequena de algodão 

 01 pacote de forminhas de docinhos 

coloridas 

 01 pacote de canudinhos  

 01 revista para recorte 

 02 metros de TNT 

 01 rolo de fitilho 

 01 pacote de pena colorida 

 01 pacote de olhinhos móveis 

 01 pacote de palito de picolé colorido 

 01 lixa fina e 01 grossa 

 Meio metro de pano de algodão estampado 

 

MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA: 

 Garrafinha de água 

 Agenda 

 01 toalha de mão bordada com o nome da 

criança 

 

 

 

 

MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO 

PITÁGORAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

LISTA MATERIAL ESCOLAR 3º ANO 

FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 2020 

 
MATERIAL INDIVIDUAL 

 02 cadernos brochurão com pauta – 96 

folhas, capa dura somente com identificação 

pessoal. 

 01 caderno de caligrafia 

 01 caderno de desenho 

 01 régua de 30 cm resistente 

 01 apontador com depósito 

 02 borrachas brancas macias 

 02 lápis pretos nº02 01 – caixa de lápis de 

cor (12 cores) 

 01 vidro de cola 90g 

 01 tesoura sem ponta com nome gravado 

 01 pasta de elástico fina 

 01 estojo ou bolsinha  

 01 dicionário da língua portuguesa atualizado 

 01 caixa de material dourado de madeira 

(com cubos, barras e placas) 

 01 caderno grande de desenho 

 01 conjunto de canetinha hidrocor (12 cores) 

 05 pastas de trilhos( provas, ficha 

literária,redações) 

 Jogo pedagógico matemático adequado à 

idade. 

 02 gibis 

 01 dado 

 Bulas de remédio 

 01 calculadora 

 Notas de compra 

 Papel quadriculado 

 Serão baixados e disponibilizados pela 

professora na plataforma  da Rede Pitágoras 

em formato PDF(domínio público)os livros de 

literatura e Socioemocional para serem 

impressos pela família.(Aguardar 

orientações da professora na primeira 

reunião). 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL COLETIVO: 

 1000  folhas A4 brancas 

 01 pacote de papel Filipinho Color 

 04 metros de TNT 

 02 folha de papel cartão (cores variadas) 

 02 folhas para plastificação 220 X 307mm 

A4 

 05 folhas de colorset (cores variadas) 

 05 folhas de crepom (coes vasriadas) 

 02 folhas de papel de seda (cores variadas) 

 10 folhas de E.V.A( 05 lisas e 05 

estampadas) ) 

 04 envelopes pequenos 

 04 envelopes pardos tamanho A4 

 01 vidro de gliter 

 01 rolo de fita durex larga transparente 

 03 rolos de fita durex coloridas (cores 

variadas) 

 02 rolos de fita dupla face grandes 

 02 rolos de fita crepe 

 

MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA: 

 Garrafinha de água 

 Agenda 

 01 toalha de mão bordada com o nome da 

criança 

 

 

 

 

MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO 

PITÁGORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

LISTA MATERIAL ESCOLAR 4º ANO 

FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 2020
MATERIAL INDIVIDUAL 

 02 cadernos brochurão com pauta – 

96 folhas, capa dura somente com 

identificação pessoal. 

 01 caderno de desenho 

 01 apontador com depósito 

 01 régua de 30 cm resistente 

 02 lápis pretos nº02 

 02 borrachas brancas macias 

 01 tubo de cola branca de 90g 

 01 tesoura sem ponta com o nome 

gravado 

 01 caixa de lápis de cor grande (12 

cores 

 01 estojo ou bolsinha  

 01 conjunto de caneta hidrocor (12 

cores) 

 01 dicionário da língua portuguesa 

atualizado 

 01 calculadora 

 01 caderno de desenho grande 

 05 pastas de trilho(prova, ficha 

literária e redações) 

 01 pasta de elástico fina 

 01 jogo pedagógico de boa qualidade 

adequado à faixa etária da criança 

 02 gibis 

 03 envelopes pardo tamanho oficio  

 01 caneta marca texto 

 01 foto 10x15 

 01  foto 3x4 

 Serão baixados e disponibilizados 

pela professora na plataforma  da 

Rede Pitágoras em formato 

PDF(domínio público)os livros de 

literatura e Socioemocional para 

serem impressos pela 

família.(Aguardar orientações da 

professora na primeira reunião). 

 

 

MATERIAL COLETIVO: 

 1000  folhas A4 brancas 

 100  folhas de papel colorido A4 

 01  pacote folha  Color Set   A4 

 02 folhas para plastificação 220 X 

307mm A4 

 01 folha de papel de seda  

 01 folha de papel camurça 

 02 folhas de papel cartão 

 02 folhas de papel crepom 

 03  bastões de cola quente fino 

 02 folhas de papel laminado 

 09 folhas de E.VA (04 - decorados e 

05- lisos) 

 04  folhas de colorset 

 03 envelopes de papel pardo ( grande) 

 04  rolos de fita crepe 

 02 rolos de fita dupla face grandes 

 02- rolos de durex largo 

transparente 

 01  rolo de durex colorido 

 01  rolo de durex comum 

 01 caixa  de cola colorida com 6 

unidades 

 01 potinho de gliter 

 01 pacote de lantejoula/paetê 

 01 pote de tinta guache grande 

 02 anilinas comestíveis 

 02 pacotinhos de cremor de tártaro 

 01 pacote de palito de churrasco 

 02 pacotes de balões coloridos nº 07 

e 09 com 50 unidades 

 01 rolo de barbante  

 01 caixa pequena de algodão 

 01 pacote de forminhas de docinhos 

coloridas 

 01 pacote de guardanapo 

 01 pacote de pratos descartáveis 

 01 pacote de canudinhos  

 01 revista para recorte 

 02 metros de TNT 

 01 rolo de fitilho 

 01 pacote de pena colorida 

 01 pacote de olhinhos móveis 

 01 pacote de palito de picolé colorido 

 01  pacote de areia colorida 

 01 lixa fina e 01 grossa 

 Meio metro de pano de algodão 

estampado 

 

 

MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA: 

 Garrafinha de água 

 Agenda 

 01 toalha de mão bordada com o nome 

da criança 

 

MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO 

PITÁGORAS 



 

 
 

 

 

 

 

LISTA MATERIAL ESCOLAR 5º ANO 

FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 2020 
 

 

MATERIAL INDIVIDUAL

 

 02 cadernos brochurão com pauta – 

96 folhas, capa dura somente com 

identificação pessoal. 

 01 caderno de desenho 

 01 caneta marca texto 

 01 apontador com depósito 

 01 régua de 30 cm resistente 

 01 borracha branca macia 

 01 tubo de cola branca de 90g 

 01 tesoura sem ponta com o nome 

gravado 

 01 – pasta de elástico fina 

 05- pastas de trilho(provas,ficha 

literária e redações) 

 01 caixa de lápis de cor grande (12 

cores) 

 01 caixa de canetinha hidrocor (12 

cores) 

 01 – compasso 

 01 – transferidor 

 01 - calculadora 

 02 lápis pretos nº02 

 01 estojo ou bolsinha  

 02 - dados 

 01 dicionário da língua portuguesa 

atualizado 

 Serão baixados e disponibilizados 

pela professora na plataforma  da 

Rede Pitágoras em formato 

PDF(domínio público)os livros de 

literatura e Socioemocional para 

serem impressos pela 

família.(Aguardar orientações da 

professora na primeira reunião). 

 

 

 

 

 

MATERIAL COLETIVO: 

 1000  folhas A4 brancas 

 100  folhas de papel colorido A4 

 01 – pacote de Creative Paper 

 01 – Jogo pedagógico matemático 

adequado a faixa etária da criança 

 02 metros de TNT (cores variadas) 

 03 – envelopes papel pardo tamanho 

ofício 

 02  pacote folha  Color Set   A4 

 02 folhas para plastificação 220 X 

307mm A4 

 04 folhas de E.V.A. liso 

 02 folhas de E.V.A estampado 

 01 rolo de fita crepe 

 01 rolo de fita dupla face 

 01 durex coloridos (cores variadas) 

 

 

MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA: 

 Garrafinha de água 

 Agenda 

 Uma toalha identificada  

 

 

 

 

MATERIAL DO SISTEMA DE ENSINO 

PITÁGORAS 

 


