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MATERIAL ESCOLAR 2020 - 1º EF I
1) LISTA DE MOCHILA
01 Agenda 2020 - modelo: 1 dia por página, exceto sábado /
domingo e feriado – tamanho/medida entre 18 a 22 cm de altura
ou maior. Evitar agenda de estudante (pequena)
01 apontador com depósito
02 borrachas brancas (macias)
02 cadernos brochurão CAPA DURA (100 fls. – grande) Português
e Matemática
01 caderno de Caligrafia – grande – pauta verde
01 caderno de Desenho espiral (48 fls.) grande
01 caixa de lápis de cor (12 cores) grande
01 caixa de canetinha hidrocor ponta grossa (6 cores)
06 lápis pretos nº 2
01 caixa de gizão de cera (12 cores)
04 tubos de cola branca (90 grs.)
04 tubos de cola bastão (grande)
01 tesoura sem ponta
01 pasta “polionda” (2 cm) Verde – ofício (p/ tarefa)
01 pasta “polionda” (3,5 cm) Verde – ofício (p/ ARTE)
01 material dourado de MDF ou EVA

01 ábaco
01 escova ou pente de cabelo (material de higiene pessoal do aluno)
01 pote de plástico transparente ou um nécessaire - tamanho entre
15x15 ou 20x25 e de altura entre 6 a 7 cm (para guardar o material
dourado)
04 gibis usados
02 revistas PICOLÉ Passatempos Educativos (Coleção Coquetel)
01 livro paradidático adequado a idade.

MATERIAIS DE ARTE:
06 potes de massa de modelar SOFT -150 g
01 caixa de guache (6 cores)
01 pincel chato nº 4 – referência 474
01 pincel chato nº 10 – referência 474
01 lixa grossa
01 bloco de papel criativo color set A4 80 g/m2
01 pacote (100 fls.) de papel sulfite (A4) 75 g/m2 - VERDE
01 aquarela 12 cores

2) LISTA DE PAPELARIA (PARTE I - 1º SEMESTRE)
O Colégio Iguatemy está sempre preocupado com o bom aproveitamento dos materiais. Tudo que é solicitado visa atender as necessidades diárias
dos alunos no ambiente educacional. Estamos sempre atentos para otimizar os estoques, por isso as listas variam e são divididas em duas
PARTES (1º e 2º semestres). Agradecemos a todos pela confiança.
02 resmas (1000 fls.) de sulfite branco (A4) 75 g/m2
02 folhas de papel laminado (cores variadas)
01 folha de cartolina (branca)
02 folhas de color set (dupla face) preto
02 folhas de papel crepom (cores variadas)
01 placa de E.V.A. fantasia (40cm x 60cm - 2 mm)
02 placas de E.V.A. com glitter (40cm x 60cm - 2 mm)
02 placas de E.V.A. (branca e cor da pele) 40cm x 60cm - 2 mm
02 rolos de fita crepe larga (50mm x 50m)
01 rolo de fita dupla face (12mm x 30m)
03 pacotes c/10 plásticos transparentes (grosso) c/ 4 furos
02 sulfitões brancos
01 bloco de papel Criativo Lumi Paper 75 g/m2 (colorido)
01 bloco de papel Moldura Ecocores (230 x 320 mm)
01 bloco de papel dobradura
01 pacote de refil para cola quente (fino)
01 pacote de “olhinhos”
01 metro de tecido chita (estampado)
04 folhas Polaseal Plástico para Plastificação - A4 220 x 307x0,05mm

OBSERVAÇÕES:
• Os CADERNOS poderão ser CAPA DURA VERDE ou deverão vir encapados com PLÁSTICO XADREZ VERDE ou
TRANSPARENTE VERDE e etiquetados.
• Identificar com o nome do aluno(a) TODO o material escolar.
• Os MATERIAIS NÃO SUBLINHADOS deverão ser entregues na recepção da escola a partir do dia 27/01/20, devidamente
embalados em sacola identificada com o nome e turma do aluno (não trazer no primeiro dia de aula).
• Em junho enviaremos a LISTA DE PAPELARIA – PARTE II – 2º SEMESTRE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE.
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MATERIAL ESCOLAR 2020 - 2º EF I
1) LISTA DE MOCHILA
01 Agenda 2020 - modelo: 1 dia por página, exceto sábado /
domingo e feriado – tamanho/medida entre 18 a 22 cm de altura ou
maior. Evitar agenda de estudante (pequena)
01 apontador com depósito
02 borrachas brancas (macias)
04 cadernos brochurão CAPA DURA (96 fls. – grande) Português,
Matemática, Ciências; História/Geografia (juntos)
01 caderno brochurão CAPA DURA (48 fls. – grande – Inglês)
01 caderno de Caligrafia (48 fls.) pequeno – exceto pauta verde
01 caderno de Desenho espiral (48 fls.) grande
01 caixa de caneta hidrocor fina (12 cores)
01 caixa de lápis de cor (12 cores) grande
06 lápis pretos nº 2
01 caneta marca-texto amarela
04 tubos de cola branca (90 grs.)
04 tubos de cola bastão (grande)
01 tesoura sem ponta
01 pasta “polionda” (2 cm) Azul – ofício (p/ tarefa)
01 pasta “polionda” (3,5 cm) Azul – ofício (p/ ARTE)
01 régua – 15 cm – de acrílico transparente (guardar no estojo)
01 material dourado de MDF ou EVA
01 escova ou pente de cabelo (material de higiene pessoal do aluno)

01 pote de plástico transparente ou um nécessaire - tamanho entre
15x15 ou 20x25 e de altura entre 6 a 7 cm (para guardar o material
dourado)
02 revistas usadas
04 gibis usados
01 revista PICOLÉ Passatempos Educativos (Coleção Coquetel)
MATERIAIS DE ARTE:
02 potes de massa de modelar SOFT -150 g
01 caixa de cola colorida GLITTER (4 ou 6 cores)
01 caixa de cola colorida (6 cores)
01 caixa de guache (6 cores)
01 pincel chato nº 4 – referência 474
01 pincel chato nº 10 – referência 474
01 bloco de papel criativo color set A4 80 g/m2
01 pacote (100 fls.) de papel sulfite (A4) 75 g/m2 – AZUL
01 caneta marcador permanente preto – nº 1,0 mm
OBS.: Os MATERIAIS SUBLINHADOS são de uso exclusivo do(a)
aluno(a) e deverão ser repostos durante o ano letivo de acordo com a
necessidade, devendo ficar sob controle dos pais. Devem ficar na
mochila, de acordo com o Horário Escolar.

2) LISTA DE PAPELARIA (PARTE I - 1º SEMESTRE)
O Colégio Iguatemy está sempre preocupado com o bom aproveitamento dos materiais. Tudo que é solicitado visa atender as necessidades diárias
dos alunos no ambiente educacional. Estamos sempre atentos para otimizar os estoques, por isso as listas variam e são divididas em duas
PARTES (1º e 2º semestres). Agradecemos a todos pela confiança.
02 resmas (1000 fls.) de sulfite branco (A4) 75 g/m2
02 folhas de papel laminado (cores variadas)
01 folha de papel color set dupla face vermelho
02 folhas de papel crepom (cores variadas)
01 placa de E.V.A. fantasia (40cm x 60cm - 2 mm)
02 placas de E.V.A. com glitter (40cm x 60cm - 2 mm)
02 placas de E.V.A. (vermelha e laranja) 40cm x 60cm - 2 mm
02 rolos de fita crepe larga (50mm x 50m)
01 rolo de fita dupla face (12mm x 30m)
02 pacotes c/10 plásticos transparentes (grosso) c/ 4 furos
01 bloco de papel Moldura Ecocores (230 x 320 mm)
01 bloco de papel Textura Visual Ecocores (230 x 320 mm)
01 bloco de papel dobradura
01 pacote de refil para cola quente (grosso)
04 folhas Polaseal Plástico para Plastificação - A4 220 x 307x0,05mm

OBSERVAÇÕES:
• Os CADERNOS poderão ser CAPA DURA AZUL ou deverão vir encapados com PLÁSTICO XADREZ AZUL ou
TRANSPARENTE AZUL e etiquetados.
• Identificar com o nome do aluno(a) TODO o material escolar.
• Os MATERIAIS NÃO SUBLINHADOS deverão ser entregues na recepção da escola a partir do dia 27/01/20, devidamente
embalados em sacola identificada com o nome e turma do aluno (não trazer no primeiro dia de aula).
• Em junho enviaremos a LISTA DE PAPELARIA – PARTE II – 2º SEMESTRE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE.
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MATERIAL ESCOLAR 2020 - 3º EF I
1) LISTA DE MOCHILA
01 Agenda 2020 - modelo: 1 dia por página, exceto sábado /
domingo e feriado – tamanho/medida entre 18 a 22 cm de altura
ou maior. Evitar agenda de estudante (pequena)
01 minidicionário de Língua Portuguesa
Sugerimos: Aurélio (quem ainda não possui)
01 apontador com depósito
02 borrachas brancas (macias)
02 cadernos brochura CAPA DURA (96 fls. – grande – Matemática
e Português)
04 cadernos brochura CAPA DURA (48 fls.– grande – Ciências,
História, Geografia e Inglês)
01 caderno de Caligrafia (48 fls.) pequeno – exceto pauta verde
01 caderno quadriculado (40 fls.) grande – (Compl. de Matemática)
05 folhas de papel almaço (p/ pesquisas)
01 bloco de folhas de fichário (p/ correção de provas)
01 caixa de caneta hidrocor fina (12 cores)
01 caixa de lápis de cor (12 cores) grande
02 canetas - marca texto (amarelas)
04 lápis pretos nº 2
04 tubos de cola branca (90 grs.)
04 tubos de cola bastão (grande)
01 tesoura sem ponta
01 pote de plástico transparente ou um nécessaire – tamanho entre
15x15 ou 20x25 e de altura entre 6 a 7 cm (para guardar o material
dourado)
01 material dourado de MDF ou EVA
04 gibis usados

– MATERIAIS DE COMPL DE MATEMÁTICA (CM):
01 régua – 30 cm – de acrílico transparente
01 régua – 15 cm – de acrílico transparente (guardar no estojo)
01 esquadro de 60º pp (pequeno)
01 compasso com trava Maped / grafites para compasso
– MATERIAIS DE ARTE:
01 caixa de cola colorida GLITTER (4 ou 6 cores)
01 caixa de cola colorida (6 cores)
01 bloco escolar de Desenho 140g/m² A4 (branco/20 fls.)
01 pacote (100 fls.) de papel sulfite (A4) 75 g/m2 - AMARELO
01 pasta “polionda” (2 cm) AMARELA – ofício (para envio diário
de tarefas e guardar material de Complementos)
01 pasta “polionda” (3,5 cm) AMARELA – ofício (para guardar o
material de ARTE na escola)
OBS.: Os MATERIAIS SUBLINHADOS são de uso exclusivo
do(a) aluno(a) e deverão ser repostos durante o ano letivo de acordo
com a necessidade, devendo ficar sob controle dos pais. Devem
ficar na mochila, de acordo com o Horário Escolar.

2) LISTA DE PAPELARIA (PARTE I - 1º SEMESTRE)
O Colégio Iguatemy está sempre preocupado com o bom aproveitamento dos materiais. Tudo que é solicitado visa atender as necessidades diárias
dos alunos no ambiente educacional. Estamos sempre atentos para otimizar os estoques, por isso as listas variam e são divididas em duas
PARTES (1º e 2º semestres). Agradecemos a todos pela confiança.
02 resmas (1000 fls.) de sulfite branco (A4) 75 g/m2
02 folhas de papel color set dupla face verde
01 placa de E.V.A. fantasia (40cm x 60cm - 2 mm)
02 placas de E.V.A. com glitter (40cm x 60cm - 2 mm)
02 placas de E.V.A. colorida (40cm x 60cm - 2 mm)
02 rolos de fita crepe larga (50mm x 50m)
02 pacotes c/10 plásticos transparentes (grosso) c/ 4 furos
01 bloco de papel Criativo Lumi Paper 75 g/m2 (colorido)
01 bloco de papel Textura Visual Ecocores (230 x 320 mm)
01 pacote de refil para cola quente (fino)
04 folhas Polaseal Plástico para Plastificação - A4 220 x 307x0,05mm

OBSERVAÇÕES:
• Os CADERNOS poderão ser CAPA DURA AMARELA ou deverão vir encapados com PLÁSTICO XADREZ AMARELO
ou TRANSPARENTE AMARELO e etiquetados.
• Identificar com o nome do aluno(a) TODO o material escolar.
• Os MATERIAIS NÃO SUBLINHADOS deverão ser entregues na recepção da escola a partir do dia 27/01/20, devidamente
embalados em sacola identificada com o nome e turma do aluno (não trazer no primeiro dia de aula).
• Em junho enviaremos a LISTA DE PAPELARIA – PARTE II – 2º SEMESTRE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE.
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MATERIAL ESCOLAR 2020 - 4º EF I
1) LISTA DE MOCHILA
01 Agenda 2020 - modelo: 1 dia por página, exceto sábado /
domingo e feriado – tamanho/medida entre 18 a 22 cm de altura
ou maior. Evitar agenda de estudante (pequena)
01 minidicionário de Língua Portuguesa
Sugerimos: Aurélio (quem ainda não possui)
01 mini-dicionário (Inglês / Português – Português / Inglês)
Sugerimos: Oxford Escolar
01 apontador com depósito
02 borrachas brancas (macias)
02 cadernos brochura CAPA DURA (96 fls. – grande – Matemática
e Português)
04 cadernos brochura CAPA DURA (48 fls.– grande – Ciências,
História, Geografia e Inglês)
01 caderno de Caligrafia (48 fls.) pequeno – exceto pauta verde
01 caderno de Desenho espiral (48 fls.) grande – (com margem e
régua - Compl. de Matemática)
05 folhas de papel almaço (p/ pesquisas)
01 bloco de folhas de fichário (p/ correção de provas)
01 caixa de caneta hidrocor fina (12 cores)
01 caixa de lápis de cor (12 cores) grande
02 canetas esferográficas (azul e preta)
02 canetas esferográficas gel (cor a escolher)
02 canetas - marca texto (amarelas)
02 lápis pretos nº 2
04 tubos de cola branca (90 grs.)
04 tubos de cola bastão (grande)
01 tesoura sem ponta
01 pasta sanfonada s/alça c/12 divisórias – A4 (qualquer cor)
02 revistas usadas
04 gibis usados

– MATERIAIS DE COMPL DE MATEMÁTICA (CM):
01 régua – 30 cm – de acrílico transparente
01 transferidor 180º pp
01 par de esquadros 45º e 60º pp (pequenos)
01 compasso com trava Maped / grafites para compasso
04 folhas de papel quadriculado (1cm)
– MATERIAIS DE ARTE:
01 caixa de cola colorida GLITTER (4 ou 6 cores)
01 caixa de cola colorida (6 cores)
1 pacote (100 fls.) de papel sulfite (A4) 75 g/m2 - AMARELO
01 bloco escolar de Desenho 140g/m² A4 (branco/20 fls.)
01 pasta “polionda” (2 cm) VERMELHA – ofício (para envio
diário de tarefas e guardar material de Complementos)
01 pasta “polionda” (3,5 cm) VERMELHA – ofício (para guardar
o material de ARTE na escola)
OBS.: Os MATERIAIS SUBLINHADOS são de uso exclusivo
do(a) aluno(a) e deverão ser repostos durante o ano letivo de acordo
com a necessidade, devendo ficar sob controle dos pais. Devem
ficar na mochila, de acordo com o Horário Escolar.

2) LISTA DE PAPELARIA (PARTE I - 1º SEMESTRE)
O Colégio Iguatemy está sempre preocupado com o bom aproveitamento dos materiais. Tudo que é solicitado visa atender as necessidades diárias
dos alunos no ambiente educacional. Estamos sempre atentos para otimizar os estoques, por isso as listas variam e são divididas em duas
PARTES (1º e 2º semestres). Agradecemos a todos pela confiança.
02 resmas (1000 fls.) de sulfite branco (A4) 75 g/m2
05 folhas de papel vegetal (A4)
02 folhas de papel color set dupla face azul
02 placas de E.V.A c/ glitter - 40cm x 60cm - 2 mm
02 placas de E.V.A. (rosa e roxo) - 40cm x 60cm - 2 mm
01 rolo de fita durex larga (50mm x 50m)
01 rolo de fita crepe larga (50mm x 50m)
02 pacotes c/10 plásticos transparentes (grosso) c/ 4 furos
01 bloco de papel Criativo Lumi Paper 75 g/m2 (colorido)
01 bloco de papel moldura Ecocores (230 x 320 mm)
01 pacote de refil para cola quente (grosso)
04 folhas Polaseal Plástico para Plastificação - A4 220 x 307x0,05mm

OBSERVAÇÕES:
• OS CADERNOS poderão ser CAPA DURA VERMELHA ou deverão vir encapados com PLÁSTICO XADREZ
VERMELHO ou TRANSPARENTE VERMELHO e etiquetados.
• Identificar com o nome do aluno(a) TODO o material escolar.
• Os MATERIAIS NÃO SUBLINHADOS deverão ser entregues na recepção da escola a partir do dia 27/01/20, devidamente
embalados em sacola identificada com o nome e turma do aluno (não trazer no primeiro dia de aula).
• Em junho enviaremos a LISTA DE PAPELARIA – PARTE II – 2º SEMESTRE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE.
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MATERIAL ESCOLAR 2020 - 5º EF I
1) LISTA DE MOCHILA
01 Agenda 2020 - modelo: 1 dia por página, exceto sábado /
domingo e feriado – tamanho/medida entre 18 a 22 cm de
altura ou maior – exceto agenda de estudante (pequena)
01 minidicionário de Língua Portuguesa
Sugerimos: Aurélio (quem ainda não possui)
01 minidicionário (Inglês / Português – Português / Inglês)
Sugerimos: Oxford Escolar
01 Atlas Geográfico (livre escolha)
01 Nova Minigramática da Língua Portuguesa (livre escolha)
01 apontador com depósito
02 borrachas brancas (macias)
02 cadernos brochura CAPA DURA (96 fls. – grande – Matemática
e Português)
04 cadernos brochura CAPA DURA (48 fls.–grande - Ciências,
História, Geografia e Inglês)
01 caderno de Caligrafia (48 fls.) pequeno – exceto pauta verde
01 caderno de Desenho espiral (48 fls.) grande – (com margem e
régua - Compl. de Matemática)
05 folhas de papel almaço (p/ pesquisas)
01 bloco de folhas de fichário (p/ correção de provas)
01 caixa de caneta hidrocor fina (12 cores)
01 caixa de lápis de cor (12 cores) grande
02 canetas esferográficas (azul e preta)
02 canetas esferográficas gel (cor a escolher)
02 canetas - marca texto (amarelas)
02 lápis pretos nº 2
04 tubos de cola branca (90 grs.)
04 tubos de cola bastão (grande)
01 tesoura sem ponta
01 pasta sanfonada s/alça c/12 divisórias – A4 (qualquer cor)
02 revistas usadas

04 gibis usados
01 caneta permanente preta
– MATERIAIS DE COMPL DE MATEMÁTICA (CM):
01 régua – 30 cm – de acrílico transparente
01 transferidor 180º pp
01 par de esquadros 45º e 60º pp (pequenos)
01 compasso com trava Maped / grafites para compasso
04 folhas de papel quadriculado (1cm)

– MATERIAIS DE ARTE:
01 caixa de cola colorida GLITTER (4 ou 6 cores)
01 caixa de cola colorida (6 cores)
01 pacote (100 fls.) de papel sulfite (A4) 75 g/m2 - AMARELO
01 bloco escolar de Desenho 140g/m² A4 (branco/20 fls.)
01 pasta “polionda” (2 cm) VERMELHA – ofício (para envio
diário de tarefas e guardar material de Complementos)
01 pasta “polionda” (3,5 cm) VERMELHA – ofício (para guardar
o material de ARTE na escola)
OBS.: Os MATERIAIS SUBLINHADOS são de uso exclusivo
do(a) aluno(a) e deverão ser repostos durante o ano letivo de acordo
com a necessidade, devendo ficar sob controle dos pais. Devem
ficar na mochila, de acordo com o Horário Escolar.

2) LISTA DE PAPELARIA (PARTE I - 1º SEMESTRE)
O Colégio Iguatemy está sempre preocupado com o bom aproveitamento dos materiais. Tudo que é solicitado visa atender as necessidades diárias
dos alunos no ambiente educacional. Estamos sempre atentos para otimizar os estoques, por isso as listas variam e são divididas em duas
PARTES (1º e 2º semestres). Agradecemos a todos pela confiança.

02 resmas (1000 fls.) de sulfite branco (A4) 75 g/m2
01 folha de papel color set dupla face marrom
05 folhas de papel vegetal A4
02 folhas de papel cartão preto
06 placas de E.V.A. (preto, cinza, vermelho, marrom, azul e branco) 40cmx60cm - 2 mm
01 rolo de fita durex larga (50mm x 50m)
01 rolo de fita crepe larga (50mm x 50m)
02 pacotes c/10 plásticos transparentes (grosso) c/ 4 furos
01 bloco de papel Moldura Ecocores (230mm x 320 mm)
01 pacote de refil para cola quente (fino)
04 folhas Polaseal Plástico para Plastificação - A4 220 x 307x0,05mm

OBSERVAÇÕES:
•
•
•
•

Os cadernos CAPA DURA poderão ser da cor de preferência do(a) aluno(a) e etiquetados.
Identificar com o nome do aluno(a) TODO o material escolar.
Os MATERIAIS NÃO SUBLINHADOS deverão ser entregues na recepção da escola a partir do dia 27/01/20, devidamente
embalados em sacola identificada com o nome e turma do aluno (não trazer no primeiro dia de aula).
Em junho enviaremos a LISTA DE PAPELARIA – PARTE II – 2º SEMESTRE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE.

