
LISTA DE 
MATERIAL 

2021

DESÇA A ROLAGEM



BERÇÁRIO I

1 caixa de cotonete 

1 resma de papel A4 
1 chamequinho colorido (rosa) 

1 marcador permanente 

Kit higiênico contendo: pente ou escova, sabonete, 
saboneteira, óleo para o corpo, shampoo e condicionador 
infan�l 

 1 mamadeira para leite 

2 caixas meu primeiro giz (acrilex)

Material de uso pessoal que ficará na escola:

 5 folhas de EVA 
1 EVA com gli�er

1 fita adesiva colorida
2 brinquedos pedagógicos 

1 mamadeira para água ou copo com bico

Trazer todos os dias: 

2 fraldas de tecido, lencinho umedecido, pomada para 
assadura, chupeta (caso use), toalha de banho
 fralda descartável
 2 babadores de silicone 

8 folhas de papel de presente (mo�vo infan�l) 

8 folhas de papel pardo 

2 pares de roupinha 

1 agenda escolar (vendida na escola) 

#gaspartáON
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2021
BERÇÁRIO II

1 rolo de barbante (grande) 

Trazer todos os dias: 

1 chamequinho azul 

4 caixas de massa para modelar 

2 brinquedos pedagógicos 

1 pacote de algodão 

8 folhas de papel de presente (mo�vo infan�l) 

Lápis para pintura no rosto 

2 caixas de �nta guache 

1 livro de história infan�l 

1 mamadeira para água ou copo com bico 

2 pares de roupinha 

1 fita transparente 3M 

8 folhas de papel pardo 

5 folhas de EVA (lisa) 

Kit higiênico contendo: pente ou escova, sabonete, shampoo e 
condicionador infan�l 

1 pincel

6 cores �nta guache neon

3 bastões de cola quente grossa 

5 folhas de EVA (toalhado) 

2 caixas meu primeiro giz (acrilex) 

2 pacotes de balão (50 unidades) 

Material de uso pessoal que ficará na escola: 
1 resma de papel A4 

1 pacote de olhinhos móveis 
1 caixa de gizão de cera (12 cores) 

1 avental plás�co 

1 marcador permanente 

2 fraldas de tecido lencinho umedecido pomada para assadura 
chupeta (caso use) toalha de banho fralda descartável 
1 agenda escolar (vendida na escola)

Material de uso pessoal: 
1 mamadeira para leite 

Necessaire (com iden�ficação) contendo creme dental e escovinha

Uniforme obrigatório: deverá ser usado diariamente 



2021
MINIMATERNAL

1 pacote de olhinhos móveis 

1 marcador permanente 

6 cores �nta guache neon

2 fitas adesivas 3M 

1 pacote de palito de picolé 
1 avental plás�co com nome

1 tubo de cola grande 500g 

1 jogo de �nta facial 
Lápis para pintura no rosto 

1 rolo de fita de ce�m 
1 agenda escolar (vendida na escola) 

Necessaire (com iden�ficação) contendo creme dental e 
escovinha.

1 chamequinhos amarelo 
8 folhas de EVA
1 folha de EVA com gli�er

5 potes de �nta guache (cores variadas) 

1 caixa meu primeiro giz (acrilex) 

2 caixas de lápis de cor gigante 12 cores (com apontador) 

1 livro de história infan�l 
1 rolo de barbante (grande) 

2 resmas de papel A4 

 8 folhas de EVA (toalhado)  

5 caixas de massa de modelar 

4 pacotes de lantejoulas (grande)
 2 folhas de papel pardo 
4 pacotes de balão (50 unidades) 

6 folhas de papel de presente (mo�vo infan�l)

1 pincel nº 16 
8 bastões de cola quente (fino) 
1 brinquedo pedagógico 

1 caixa de cola gli�er (6 unidades) 



2021

1m de feltro (verde) 

1 caixa de �nta gli�er (acrilex) 

1 rolo de lastex 

2 cadernos de capa dura (98 folhas) 

3 unidades de Color Plus 

Cola relevo gli�er 

1 rolo de fi�lhos 
1 kit de papel cria�vo

Todos os materiais com iden�ficação.

1 pote de areia mágica

2 fitas adesivas 3M

1 agenda escolar (vendida na escola)

1 jogo de lápis (pinta cara) 

1m de velcro 

 2 pacotes de palito de picolé 

6 cores de �nta guache neon

1 brinquedo pedagógico para montar 
1 livro de história infan�l
2 forminhas de massa de modelar 

8 folhas de papel color set 

4 pacotes de olhinhos 

2 Resmas de papel A4 

5 caixas de massa de modelar (so�) 

2 novelos de lã 

1 caixa de cola gli�er (6 unidades) 

8 bastões de cola quente (fino)

4 folhas de papel de presente (mo�vo infan�l) 

 4 pacotes de lantejoulas 

1 rolo de barbante 

1 folha de EVA com gli�er
2 chamequinhos azul

3 caixas de gizão de cera (12 unidades) 

4 caixas de lápis de cor gigante 12 cores (com apontador)

3 folhas de papel pardo 

4 potes de �nta guache cores variadas (250g) 

2 pacotes de lacinhos de calcinha 

6 tubos de cola pequena 

4 pacotes de balão (50 unidades) 

4 folhas de papel-cartão  

2 envelopes 31 x 41cm (branco) 

 6 folhas de EVA 

 1 pincel 

8m de TNT 
1 rolo de fita de ce�m 

MATERNAL



2021
2 resmas de papel A4 
2 chamequinhos amarelo 
6 folhas de EVA 

2 folhas de papel nacarado 
8 folhas de papel color set 
3 folhas de papel pardo 
4 folhas de papel de presente (mo�vo infan�l) 
1 rolo de fi�lho 
2 caixas de gizão de cera (12 unidades) 

5 caixas de massa de modelar (so�) 
4 pacotes de lantejoulas 
1 pacote de algodão 
10 bastões de cola quente (fino) 
4 pacotes de olhinhos 

4 potes de �nta guache (cores variadas) 
1 rolo de barbante 

1 kit dobradura 

2 folhas de cartolina laminada 

4 envelopes 31 x 41cm 

1 folha de EVA com gli�er

4 caixas de lápis de cor gigante 24 cores (com apontador) 

2 tubos de cola grande (500g) 

2 caixas de lápis preto (12 unidades) 

2 pacotes de balão (50 unidades) 

2 pacotes de lacinho de calcinha 
1m de feltro (vermelho) 
6 borrachas brancas 

1 livro de história infan�l 
8m de TNT 

1 pincel 

2 fitas adesivas 3M 

4 apontadores para lápis fino 
4 apontadores para lápis grosso 

1 rolo de fita de ce�m 

1 tesoura sem ponta 

1 pote de areia mágica

1 caixa de cola gli�er (6 unidades) 
1 tela 20 x 30cm 

1 jogo de lápis para pintura no rosto

2 cadernos de brochura (grande) - 98 folhas 

1 agenda escolar (vendida na secretaria) 
1 estojo completo (casa) 

2 tubos de gli�er metalizado 3g 

JARDIM I



2021

2 folhas de papel nacarado 

2 pacotes de balão (50 unidades) 

2 resmas de papel A4 
1 chamequinho rosa 
4 folhas de papel de presente (mo�vo infan�l) 
10 folhas de EVA 
1 folha de EVA com gli�er

4 folhas de papel pardo 
8 folhas de color set

5 tubos de cola pequenos (90g) 
2 tubos de gli�er (70ml) 

2 pacotes de olhinhos 
3 pacotes de lantejoulas 
2 folhas de papel laminado cartolina 
1 pacote de algodão 
2 novelos de lã 
2 pacotes de lacinho de calcinha 
6m de TNT azul 

4 caixas de lápis de cor grosso 12 cores (com apontador) 

4 envelopes (branco) 31 x 41cm 
2 fitas transparente 3M 

10 bastões de cola quente (grosso)

4 caixas de massa de modelar 
1 rolo de fi�lho 

1 pincel nº 12 

 2 rolos de fita de ce�m 

1 pasta de plás�co (5cm)
1 rolo de barbante
1 livro de história infan�l 

 1 metro de velcro 
2 pacotes palito de picolé 

1 estojo completo (Casa/Escola)

1 kit dobradura 

2 cadernos brochura (grande) - 98 folhas 
6 cores de �nta guache neon

1 agenda escolar (vendida na secretaria) 

JARDIM II



2021
1 chamequinho amarelo 

2 tubos de cola grande (500g) 

2 resmas de papel A4 

3 folhas de papel de presente (mo�vo infan�l) 
8 folhas de EVA 
4 folhas de EVA listradas 
2 folhas de EVA felpudas
1 folha de EVA com gli�er
6 folhas de color set 
2 folhas de papel nacarado 
4 caixas de massa para modelar (so�) 

2 pacotes de balão (50 unidades) 
2 pacotes de olhinhos móveis 

1 rolo de barbante 1 caixa de cola gli�er 
2 fitas transparente 3M 
2 caixas de lápis de cor gigante 12 cores (com apontador)

2 pacotes de lacinhos de calcinha 

6m de TNT 

2 rolos de fita de ce�m

1 pincel nº 12 

1 rolo de fi�lho 
1 tesoura sem ponta 
4 potes de �nta guache 250g (cores variadas) 

6 bastões de cola quente (grossa) 

1 agenda escolar (vendida na secretaria)

 4 envelopes (branco) 31 x 41cm 

Estojo completo 

6 pacotes de lantejoulas 

7 cadernos grandes de capa dura (98 folhas)

1º ANO



2021
 1 agenda escolar (vendida na escola) 
1 estojo completo (a critério)

2 cadernos grandes (capa dura) 98 folhas 
1 tesoura sem ponta 

6 cadernos grandes (capa dura) 48 folhas

ENSINO FUNDAMENTAL 2º AO 5º ANO 

Futuro

Educação

Atenção e
Carinho



2021
6º AO 9ºANO

1 caderno de 12 matérias 
2 cadernos grandes (capa dura) 98 folhas
Não nos responsabilizamos por perdas materiais.

1 estojo completo (a critério) 
1 agenda escolar (vendida na escola) 
1 tesoura sem ponta 

nunca pare 
de aprender!

Vem ser Gaspar! É tempo 
de superar!



#GaspartáON

Seja Bem Vindo!


