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LISTA DE MATERIAL DO ALUNO 01 - 2019
(MATERNAL)
COMPRAR FORA
Este material deverá ser entregue no primeiro dia de aula diretamente ao professor.
02 cadernos de desenho grande 100 folhas. Encapado e etiquetado com o nome do aluno
02 tubos de cola grande escolar 110g
01 caixas de lápis de cor jumbo (boa qualidade)
02 caixas de giz de cera curto (boa qualidade)
01 apontadores jumbo (boa qualidade)
01 pacote de palitos de sorvete sem cor
01 estojo com 6 unidades de canetinhas grossas
10 massas de modelar com 12 rolos - (SOFT – somente essa marca)
01 avental

Obs. Todos os materiais devem ser identificados com o nome do aluno.
Material que deve estar na mochila da criança no 1º dia de aula sem falta!
01 escova de dente
01 toalha de mão
01 copo
01 creme dental
01 garrafinha de água
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LISTA DE MATERIAL DO ALUNO 01 - 2019
(JARDIM I)
COMPRAR FORA
Este material deverá ser entregue no primeiro dia de aula diretamente ao professor.
01 caderno brochurão grande capa dura 50 folhas. Encapado e etiquetado
02 tubos de cola grande escolar 110 g
01 tesoura de ferro sem ponta (boa qualidade)
01 pincel nº10
02 caixas de lápis de cor grande (boa qualidade)
02 caixas de giz de cera curto (boa qualidade)
04 lápis de escrever (boa qualidade)
02 borrachas brancas (sem personagem)
01 pasta com elástico (fina de plástico)
02 apontadores (boa qualidade)
01 pacote de palito de sorvete (sem cor)
01 estojo de canetinhas grossas com 12 cores
08 massas de modelar com 12 rolos (SOFT – Somente essa marca)
01 estojo grande com zíper para ser usado em sala. Estojo com no máximo dois compartimentos.
01 avental

Obs. todos os materiais devem ser identificados com o nome do aluno.
Material que deve estar na mochila da criança no 1º dia de aula sem falta!
01 escova de dente
01 creme dental
01 toalha de mão
01 copo
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LISTA DE MATERIAL DO ALUNO 01 - 2019
(JARDIM II)
COMPRAR FORA
Este material deverá ser entregue no primeiro dia de aula diretamente ao professor.
02 cadernos brochurão grande capa dura 50 folhas. Encapado e etiquetado
01 caderno pequeno brochurão 50 folhas. Encapado e etiquetado para lição de casa.
02 tubos de cola grande escolar 110 g
01 tesoura de ferro sem ponta (boa qualidade)
01 pincel nº10
02 caixas de lápis de cor grande (boa qualidade)
02 caixas de giz de cera curto (boa qualidade)
04 lápis de escrever (boa qualidade)
02 borrachas brancas (sem personagem)
01 pasta com elástico (fina de plástico)
02 apontadores (boa qualidade)
01 pacote de palito de sorvete (sem cor)
01 estojo de canetinhas grossas com 12 cores
06 massas de modelar com 12 rolos (SOFT – Somente essa marca)
01 avental
01 estojo grande com zíper para ser usado em sala. Estojo com no máximo dois compartimentos.
Obs. todos os materiais devem ser identificados com o nome do aluno.
Material que deve estar na mochila da criança no 1º dia de aula sem falta!
01 escova de dente
01 creme dental
01 toalha de mão
01 copo
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LISTA DE MATERIAL DO ALUNO 01 - 2019
(1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I)
COMPRAR FORA
Este material deverá ser entregue no primeiro dia de aula diretamente ao professor.
02 cadernos brochurão grande de capa dura 50 folhas. Encapado e etiquetado
01 pasta com elástico fina de plástico com nome e série
02 livros de histórias infantis para uso coletivo de leitura em classe
02 caixas de massa de modelar (SOFT)
01 tubo de cola grande 110g
Material para ficar na mochila e vir todos os dias, quando acabar repor. Todos os materiais devem
estar identificado com o nome do aluno.
01 estojo com: lápis, borracha e apontador que deve ser conferido diariamente, pois é material
básico para todas as aulas e todos os dias
01 tesoura de ferro sem ponta (boa qualidade)
01 tubo de cola grande 110g
01 caixa de lápis de cor grande (boa qualidade)
01 régua transparente 30cm
01 potinho para colocar lascas de lápis
Material para aula de Arte. Esse material deverá ser entregue à professora de Arte.
01 caderno de desenho grande com margem 100 folhas
10 fls. de papel canson branco
02 pincéis nº04 e 08 (etiquetados)
01 tubo de cola grande 500g
01 pote de tinta guache 500 ml cor: VERMELHO E ROSA
Materiais que ficarão em um estojo e deverá ser trazido somente nas aulas de arte.
01 caixa de giz de cera curto (boa qualidade)
01 estojo de canetinhas.
TRAZER NA LANCHEIRA
01 toalhinha de mão (com o nome bordado ou pintado com tinta p/ tecido)
01 escova de dente com nome
01 creme dental
01 garrafinha para água
Obs: Todos os materiais devem ser identificados com o nome do aluno.
ATENÇÃO: A mala deve ser conferida todos os dias para não esquecer material em casa.
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LISTA DE MATERIAL DO ALUNO 01 - 2019
(2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I)
COMPRAR FORA
Este material deverá ser entregue no primeiro dia de aula diretamente ao professor.
01 caderno de caligrafia pequeno (1 cm de espaçamento)
02 cadernos brochurão grande de capa dura 100 folhas
01 pasta com elástico fina
01 tubo de cola grande 110g
Todos os materiais devem estar identificado com o nome do aluno.
Material para ficar na mochila e vir todos os dias, quando acabar repor. Todos os materiais devem
estar identificado com o nome do aluno.
01 mala (mochila)
01 tubo de cola grande líquida
01 tesoura sem ponta (boa qualidade)
01 caixa de lápis de cor grande (boa qualidade)
01 régua 30 cm / transparente)
01 estojo com lápis, borracha e apontador que devem ser conferidos diariamente pelos pais, pois é
material básico para todas.
Material para aula de Arte. Esse material deverá ser entregue na segunda semana de aula à
professora de Arte.
10 fls. de papel canson branco
01 caderno de desenho grande com margem 100 folhas
02 pincéis nº. 04 e 08 (etiquetados)
01 tubo de cola grande 500g
01 pote de tinta guache 500 ml cor: AZUL CLARO E AZUL ESCURO
Materiais que ficarão em um estojo e deverá ser trazido somente nas aulas de arte.
01 caixa de giz de cera curto (boa qualidade)
01 estojo de canetinhas.
ATENÇÃO: A mala deve ser conferida todos os dias para não esquecer material em casa.
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LISTA DE MATERIAL DO ALUNO 01 - 2019
(3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I)
COMPRAR FORA
Este material deverá ser entregue no primeiro dia de aula diretamente ao professor.
02 cadernos brochurão grande de capa dura 100 folhas
01 dicionário da língua portuguesa.
01 pasta com elástico fina
01 caderno de caligrafia (1 cm de espaçamento)
Todos os cadernos deverão estar encapados e etiquetados.
Material para ficar na mochila e vir todos os dias, quando acabar repor. Todos os materiais devem
estar identificado com o nome do aluno.
01 mala (mochila)
01 tubo de cola grande líquida
01 tubo de cola bastão
01 tesoura sem ponta (boa qualidade)
01 caixa de lápis de cor grande
01 régua transparente 30cm
01 estojo com lápis, borracha e apontador que devem ser conferidos diariamente pelos pais, pois é
material básico para todas às aulas.
Material para aula de Arte. Esse material deverá ser entregue na segunda semana de aula à
professora de Arte.
10 fls. de papel canson branco
01 caderno de desenho grande com margem 100 folhas
02 pincéis nº 04 e 08 (etiquetados)
02 potes de tinta guache 500 ml cor: AMARELO e VERDE
Materiais que ficarão em um estojo e deverá ser trazido somente nas aulas de artes.
01 caixa de giz de cera curto (boa qualidade)
01 estojo de canetinhas.
ATENÇÃO: A mala deve ser conferida todos os dias para não esquecer material em casa.

POLIS COLÉGIO – SISTEMA DE ENSINO ANGLO

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio
Rua Tancredo Neves, 17 – Jd. Santa Emília – Embu das Artes – SP
contato@poliscolegio.com.br / www.poliscolegio.com.br
(11) 4782-4835 / 4782-4896 / 98357-5844
LISTA DE MATERIAL DO ALUNO 01 – 2019
(4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I)
COMPRAR FORA
Este material deverá ser entregue no primeiro dia de aula diretamente ao professor.
02 cadernos brochurão grande de capa dura 100 folhas. Encapados e etiquetados.
01 pasta com elástico fina
01 Atlas escolar Geográfico
01 Dicionário da Língua Portuguesa
Material para ficar na mochila e vir todos os dias, quando acabar repor. Todos os materiais devem
estar identificado com o nome do aluno.
01 mala (mochila)
01 dicionário da língua portuguesa
01 tubo de cola grande líquida
01 tesoura sem ponta (boa qualidade)
01 caixa de lápis de cor grande (boa qualidade)
01 régua transparente 30cm
01 estojo de canetinha
01 estojo com lápis, borracha e apontador que devem ser conferidos diariamente pelos pais, pois é
material básico para todas às aulas.
01 caixa de giz de cera curto (boa qualidade)
Material para aula de Arte. Esse material deverá ser entregue na segunda semana de aula à
professora de Arte.
10 folhas de papel canson branco
01 caderno de desenho grande com margens 100 folhas
02 pincéis Nº. 04 e 08 (etiquetados)
02 potes de tinta guache 500 ml cor: MARROM e BEGE
01 compasso
ATENÇÃO: A mala deve ser conferida todos os dias para não esquecer material em casa.
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(5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I)
COMPRAR FORA
Estes materiais deverão ser entregues, pelo aluno no 1º dia de aula para sua professora.
02 cadernos brochurão grande de capa dura 100 folhas. Encapados e etiquetados.
01 pasta com elástico fina
01 Atlas escolar Geográfico
01 Dicionário da Língua Portuguesa
Material para ficar na mochila e vir todos os dias, quando acabar repor. Todos os materiais devem
estar identificado com o nome do aluno.
01 mala (mochila)
01 dicionário da língua portuguesa
01 tubo de cola grande líquida
01 tesoura sem ponta (boa qualidade)
01 caixa de lápis de cor grande (boa qualidade)
01 régua transparente 30cm
01 estojo de canetinha
01 estojo com lápis, borracha e apontador que devem ser conferidos diariamente pelos pais, pois é
material básico para todas às aulas
Material para aula de Arte. Esse material deverá ser entregue na segunda semana de aula à
professora de Arte.
01 caixa de giz de cera curto.
01 caderno de desenho grande com margem 100 folhas
02 pincéis Nº. 04 e 08 (etiquetados)
02 potes de tinta guache 500 ml cor: BRANCO e PRETO
10 folhas de papel canson branco.
01 compasso

ATENÇÃO: A mala deve ser conferida todos os dias para não esquecer material em casa

