
COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DE AVARÉ 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

INÍCIO DAS AULAS 03/02/2020 

Lista de Material – 1º Ano 

- 01 CADERNO BROCHURÃO (capa dura / grande/ sem desenho) AZUL 96 FOLHAS 

- 01 CADERNO BROCHURÃO (capa dura / grande/ sem desenho) AZUL 48 FOLHAS 

Os cadernos serão padronizados por folhas sem desenhos, fato que interfere na 
elaboração dos parágrafos em frases e textos. 

- 01 caderno de caligrafia pedagógico (capa dura) TARJA VERDE/AZUL – conforme o 
exemplo abaixo: 

 

- 01 protetor de crachá com presilha para identificação, 7cm x 10cm 

- 01 estojo simples com zíper (tecido) 

- 04 lápis, nº 2, preto triangular (ficar no estojo) 

- 01 caixa de lápis de cor (ficar no estojo) 

- 01 borracha branca macia (ficar no estojo) 

- 01 apontador com depósito (ficar no estojo) 

- 01 tubo de cola grande (boa qualidade) 

- 01 tesoura sem ponta (boa qualidade, ficar no estojo) 

- 01 caixa de massinha para modelar (grande, boa qualidade) 

- 01 tangram (de E.V.A. ou material resistente) 

- 04 envelopes 10cm x 15cm 

- 01 papel cartão 

- 02 pastas A4  (boa qualidade) 

- 01 gibi (letra imprensa maiúscula) 

- 50 folhas de papel sulfite – A4 (branco) 

- 01 E.V.A. dourado com glíter 

- 01 régua 30 cm transparente (não flexível) 

MATERIAL DE MÚSICA 
- 01 pasta catálogo com 25 envelopes plásticos (conferir se os plásticos abrem) 

MATERIAL COLETIVO DE ARTE 
- 01 jogo de canetas hidrocolor com 12 unidades (exceto pincel atômico) 
- 02 E.V.A. (01 azul e 01 rosa) 
- 01 tubo de cola líquida grande 90g 
-01 pasta A4 plástico fina, USO INDIVIDUAL, COM NOME E ANO QUE ESTÁ MATRICULADO 

* TODO MATERIAL DEVE SER ETIQUETADO COM NOME E ANO (EXCETO O DE 
USO COLETIVO), E ENTREGUE AO PROFESSOR NO INÍCIO DAS AULAS. 

 



COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DE AVARÉ 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

INÍCIO DAS AULAS 03/02/2020 

 

Lista de Material – 2º Ano 

- 01 CADERNO BROCHURÃO (capa dura / grande / sem desenho) VERMELHO - 48 FOLHAS.  

- 01 CADERNO BROCHURÃO (capa dura / grande / sem desenho) VERMELHO - 96 FOLHAS 

Os cadernos serão padronizados por folhas sem desenhos, fato que interfere na 
elaboração dos parágrafos em frases e textos. 

- 01 estojo simples  

- 03 lápis, nº 2, preto  

- 01 caixa de lápis de cor (ficar no estojo) 

- 01 borracha branca macia (ficar no estojo) 

- 01 régua 30 cm transparente (não flexível) 

- 01 apontador com depósito (ficar no estojo) 

- 02 tubos de cola grande (01 coletivo e 01 individual) 

- 01 tesoura sem ponta (boa qualidade, ficar no estojo) 

- 50 folhas de papel sulfite – A4 (branco) 

- 01 bloco de linguagem com 4 furos (fichário) 

- 01 bloco de papel colorido formato A4 fluorescente (210 x 297mm) 

- 01 caixinha de Material Dourado 

- 02 pastas A4 de elástico (boa qualidade) 

- 01 pasta de papelão com grampo trilho 

- 01 cola Tek Bond – viscosidade nº2 

- 01 E.V.A. fantasia 

MATERIAL DE MÚSICA 
- 01 pasta catálogo com 25 envelopes plásticos (conferir se os plásticos abrem). 
Aluno Anglo pode reutilizar a do ano anterior. 

MATERIAL COLETIVO DE ARTE 
- 01 bloco de papel Canson 180 g/m² ou 200 g/m² 
- 02 E.V.A. (01 preto e 01 verde) 
- 01 caixa de lápis de cor (uso coletivo) 
- 01 caixa de massa de modelar (COM NOME E ANO, PARA USO INDIVIDUAL) 
- 01 pasta A4 de plástico fina – USO INDIVIDUAL, COM NOME E ANO QUE ESTÁ 
MATRICULADO. Aluno Anglo pode reutilizar a do ano anterior. 

* TODO MATERIAL DEVE SER ETIQUETADO COM NOME E ANO (EXCETO O DE USO 
COLETIVO), E ENTREGUE AO PROFESSOR NO INÍCIO DAS AULAS. 

 

 

 

 



COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DE AVARÉ 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

INÍCIO DAS AULAS 03/02/2020 

 

Lista de Material – 3º Ano 

- 01 CADERNO BROCHURA (capa dura / pequeno / sem desenho) AMARELO - 48 FOLHAS 
Para Inglês (Aluno Anglo pode reutilizar a do ano anterior). 

- 02 CADERNOS BROCHURÃO (capa dura / grande / sem desenho) AMARELO - 96 FOLHAS, 
para tarefa e Língua Portuguesa / Matemática.  

- 02 CADERNOS BROCHURÃO (capa dura / grande / sem desenho) AMARELO - 48 FOLHAS 

Os cadernos serão padronizados por folhas sem desenhos, fato que interfere na 
elaboração dos parágrafos em frases e textos. 

- 03 lápis preto 

- 01 caixa de lápis de cor  

- 01 borracha macia 

- 01 marca texto amarelo 

- 01 régua 30 cm (não flexível) 

- 01 apontador com depósito 

- 01 tubo de cola grande 90g (boa qualidade) 

- 01 tesoura sem ponta (boa qualidade) 

- 50 folhas de papel sulfite – A4 (branco) 

- 01 bloco de linguagem com 4 furos (fichário) 

- 01 folha de papel cartão 

- 01 envelope 18,5cm x 25cm 

- 02 envelopes para carta 

- 01 minidicionário – de preferência Aurélio 

- 01 E.V.A. prata com glíter 

MATERIAL DE MÚSICA 
- 01 pasta catálogo com 25 envelopes plásticos (conferir se os plásticos abrem). 
Aluno Anglo pode reutilizar a do ano anterior. 
- 01 Flauta doce GERMÂNICA (de preferência Yamaha, Dolphin ou Concert) 

MATERIAL COLETIVO DE ARTE 
- 01 bloco de papel Canson 180 g/m² ou 200 g/m² 
- 02 E.V.A. (01 azul e 01 verde) 
- 01 color set  preto 
- 01 papel cartão 
- 01 pasta A4 de plástico fina – USO INDIVIDUAL, COM NOME E ANO QUE ESTÁ 
MATRICULADO. Aluno Anglo pode reutilizar a do ano anterior. 

* TODO MATERIAL DEVE SER ETIQUETADO COM NOME E ANO (EXCETO O DE USO 
COLETIVO), E ENTREGUE AO PROFESSOR NO INÍCIO DAS AULAS. 

 



COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DE AVARÉ 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

INÍCIO DAS AULAS 03/02/2020 

Lista de Material – 4º Ano 

- 01 CADERNO BROCHURA (capa dura / pequeno / sem desenho) VERDE - 48 FOLHAS 
Para Inglês (Aluno Anglo pode reutilizar a do ano anterior). 

- 01 CADERNO BROCHURÃO (capa dura / grande / sem desenho) VERDE - 96 FOLHAS.  

- 03 CADERNOS BROCHURÃO (capa dura / grande / sem desenho) VERDE - 48 FOLHAS 

Os cadernos serão padronizados por folhas sem desenhos, fato que interfere na 
elaboração dos parágrafos em frases e textos. 

- 02 lápis preto 

- 01 caixa de lápis de cor  

- 01 borracha macia 

- 01 marca texto amarelo 

- 03 canetas esferográficas (azul, preta e vermelha) 

- 01 régua 30 cm (não flexível) 

- 01 apontador com depósito 

- 02 tubos de cola grande 90g (boa qualidade) 

- 01 tesoura sem ponta (boa qualidade) 

- 01 bloco de linguagem c/ 4 furos 

- 01 Atlas Escolar Geográfico – Ciranda Cultural Ed. e Distribuidora 

- 02 envelopes 18,5cm x 25cm 

- 01 calculadora simples 

- 01 minidicionário (nova ortografia) – de preferência Aurélio 

- 01 pasta polionda 2cm A4 

- 01 pasta de plástico com elástico A4 

- 01 E.V.A. azul com glíter 

MATERIAL DE MÚSICA 
- 01 pasta catálogo com 25 envelopes plásticos (conferir se os plásticos abrem). 
Aluno Anglo pode reutilizar a do ano anterior. 
- 01 Flauta doce GERMÂNICA (de preferência Yamaha, Dolphin ou Concert) 

MATERIAL COLETIVO DE ARTE 
- 01 bloco de papel Dobradura 120g/m² 
- 02 E.V.A. (01 branco e 01 amarelo) 
- 01 cola bastão grande (sugestão Pritt ou Faber Castell) 
- 50 folhas de sulfite 
- 01 pasta polionda 1cm A4– USO INDIVIDUAL, COM NOME E ANO QUE ESTÁ 
MATRICULADO. Aluno Anglo pode reutilizar a do ano anterior. 

* TODO MATERIAL DEVE SER ETIQUETADO COM NOME E ANO (EXCETO O DE USO 
COLETIVO), E ENTREGUE AO PROFESSOR NO INÍCIO DAS AULAS. 

 



COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DE AVARÉ 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

INÍCIO DAS AULAS 03/02/2020 

Lista de Material – 5º Ano 

- 01 caderno brochura (capa dura / pequeno / sem desenho) LARANJA - 48 folhas 
Para Inglês (Aluno Anglo pode reutilizar a do ano anterior). 

- 04 CADERNO BROCHURÃO (capa dura / grande / sem desenho) LARANJA - 48 folhas.  

- 02 CADERNOS BROCHURÃO (capa dura / grande / sem desenho) LARANJA - 96 folhas.  

Os cadernos serão padronizados por folhas sem desenhos, fato que interfere na 
elaboração dos parágrafos em frases e textos. 

- 01 estojo simples (exceto lata) 

- 02 lápis preto nº2 

- 01 caixa de lápis de cor  

- 01 borracha macia 

- 02 marcas texto amarelo (01 ficará de reserva no armário) 

- 03 canetas esferográficas (azul, preta e vermelha) 

- 01 régua 30 cm (não flexível) 

- 01 apontador com depósito 

- 01 tubo de cola grande 90g (boa qualidade) 

- 01 tesoura sem ponta (boa qualidade) 

- 50 folhas de papel sulfite – A4 (branco) 

- 01 bloco de linguagem c/ 4 furos 

- 01 Atlas Escolar Geográfico – Ciranda Cultural Ed. E Distribuidora 

- 02 cartolinas brancas 

- 01 minidicionário (nova ortografia) – de preferência Aurélio 

- 01 pasta polionda 3cm A4, com elástico 

- 01 E.V.A. vermelho ou amarelo com glíter 

MATERIAL DE MÚSICA 
- 01 pasta catálogo com 25 envelopes plásticos (conferir se os plásticos abrem). 
Aluno Anglo pode reutilizar a do ano anterior. 
- 01 Flauta doce GERMÂNICA (de preferência Yamaha, Dolphin ou Concert) 

MATERIAL COLETIVO DE ARTE 
- 02 E.V.A. (01 branco e 01 marrom) 
- 01 cola bastão grande (sugestão Pritt ou Faber Castell) 
- 01 régua 30cm (não flexível) 
- 01 caixinha de tinta guache 
- 01 pasta polionda 1cm A4– USO INDIVIDUAL, COM NOME E ANO QUE ESTÁ 
MATRICULADO. Aluno Anglo pode reutilizar a do ano anterior. 

* TODO MATERIAL DEVE SER ETIQUETADO COM NOME E ANO (EXCETO O DE USO 
COLETIVO), E ENTREGUE AO PROFESSOR NO INÍCIO DAS AULAS. 

 


