
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021 – 2º ANO – FUNDAMENTAL 1 

Material que deve ficar com o aluno 

01 caixa de lápis de cor  (12 cores) 

01 apontador com depósito 

04 lápis preto nº 2 

01 tesoura sem ponta  

01 conjunto de canetas hidrocor 

01 régua de 30 cm  

01 estojo com zíper 

02 borrachas macias 

01 caixa de giz de cera (12 cores) 

01cola gel 2 bicos  

01 pasta com elástico azul 

01 agenda escolar 

03 cadernos brochura – 96 folhas  

01 caderno de caligrafia – 50 folhas  

 

OBSERVAÇÃO: Devido a suspensão das aulas presenciais, os materiais que foram entregues 

serão utilizados em 2021. Para os projetos acadêmicos, os materiais específicos serão 

solicitados posteriormente. 

UNIFORME – o aluno deverá vir uniformizado a partir do 1º dia de aula (1º ano do Ensino 
Fundamental 1 até 3ª série do Ensino Médio Regular e Técnico) 

 
 Nina Agostini Confecções – Rua Sensitiva, 14 – Jardim das Flores  - 3681-0920 

 Gabigabá Uniformes – Rua Vicente de Carvalho, 67  Bela Vista – 3681-7073 

 

 

 

INÍCIO DAS AULAS – 25/01/21, 

 

 



 

Lista de Material -2021 / 3º Ano do Ensino Fundamental 

 

Material que deve ficar com o aluno:  

 

04 cadernos brochura – 96 folhas 

01 caderno de caligrafia – 50 folhas 

01 dicionário de Português ( Nova Ortografia)   

06 lápis (grafite nº 2)      

01 apontador com depósito     

01 tesoura sem ponta       

01 cola gel 2 bicos        

01 régua de 30 cm         

01 estojo com zíper        

01 caneta marca texto     

02 borrachas macias       

01 caixa de lápis de cor (24 cores) 

01 conjunto de canetas hidrocor – ponta fina 

01 agenda escolar             

OBSERVAÇÃO: Devido a suspensão das aulas presenciais, os materiais que foram entregues serão 

utilizados em 2021. Para os projetos acadêmicos, os materiais específicos serão solicitados 

posteriormente. 

 
UNIFORME – o aluno deverá vir uniformizado a partir do 1º dia de aula (1º ano do Ensino 
Fundamental 1 até 3ª série do Ensino Médio Regular e Técnico) 

 
 Nina Agostini Confecções – Rua Sensitiva, 14 – Jardim das Flores  - 3681-0920 

 Gabigabá Uniformes – Rua Vicente de Carvalho, 67  Bela Vista – 3681-7073 

 

 

 

INÍCIO DAS AULAS – 25/01/21 
 

 

    



 

Lista de Material -2021 / 4º Ano do Ensino Fundamental 

Material que deve ficar com o aluno: 

 

01 caderno universitário- 10 matérias      

01 caixa de lápis de cor (12 cores)      

01 apontador com depósito        

06 lápis grafite nº 2  

02 borrachas macias      

01cola gel 2 bicos      

01 régua de 30cm (transparente)    

01 estojo 

02 canetas (azul e preta) 

01 caneta marca texto 

01 tesoura sem ponta 

01 caneta permanente 

01 pasta plástica com elástico – vermelha    

01 conjunto de caneta hidrocor     

01 dicionário de português (nova ortografia) 

01 agenda escolar 

 

OBSERVAÇÃO: Devido a suspensão das aulas presenciais, os materiais que foram entregues serão 

utilizados em 2021. Para os projetos acadêmicos, os materiais específicos serão solicitados 

posteriormente. 

 
UNIFORME – o aluno deverá vir uniformizado a partir do 1º dia de aula (1º ano do Ensino 
Fundamental 1 até 3ª série do Ensino Médio Regular e Técnico) 

 
 Nina Agostini Confecções – Rua Sensitiva, 14 – Jardim das Flores  - 3681-0920 

 Gabigabá Uniformes – Rua Vicente de Carvalho, 67  Bela Vista – 3681-7073 

 

INÍCIO DAS AULAS – 25/01/21



 

 

Lista de Material -2021 / 5º Ano do Ensino Fundamental 
 

Material que deve ficar com o aluno: 

01 caderno universitário -10 matérias 

01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

01 apontador com depósito 

06 lápis grafite nº 2 

01cola gel 2 bicos 

01 régua de 30 cm 

01 tesoura sem ponta 

01 estojo 

02 canetas (azul) 

02 canetas marca texto  
01 pasta plástica com presilha (romeu e julieta) com 10 plásticos 

01 conjunto de canetas hidrocor   
01 agenda escolar 

01 dicionário de português – nova ortografia 

OBSERVAÇÃO :Devido a suspensão das aulas presenciais, os materiais que foram entregues serão 

utilizados em 2021. Para os projetos acadêmicos, os materiais específicos serão solicitados 

posteriormente. 

 
UNIFORME – o aluno deverá vir uniformizado a partir do 1º dia de aula (1º ano do Ensino 
Fundamental 1 até 3ª série do Ensino Médio Regular e Técnico) 

 
 Nina Agostini Confecções – Rua Sensitiva, 14 – Jardim das Flores  - 3681-0920 

 Gabigabá Uniformes – Rua Vicente de Carvalho, 67  Bela Vista – 3681-7073 

 

INÍCIO DAS AULAS – 25/01/21 

 

 



 

 

  

   LISTA DE MATERIAL 2021 / 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

Material que deve ficar com o aluno: 

01 caderno universitário – 10 matérias ou fichário    

01 estojo         

01 cola gel 2 bicos      

01 borracha macia 

01 apontador com depósito 

01 tesoura sem ponta 

03 lápis preto – nº 2 ou lapiseira grafite macio   

01 caneta marca texto 

01 cx de lápis de cor      

01 conjunto de canetas hidrocor   

02 canetas esferográficas 

01 régua de 30 cm 

01 jogo de esquadro 

01 compasso 

01 transferidor 

01 pasta plástica com elástico 

01 dicionário de português (nova ortografia) 

01 agenda escolar 

 

OBSERVAÇÃO:Devido a suspensão das aulas presenciais, os materiais que foram entregues serão utilizados em 2021. Para 

os projetos acadêmicos, os materiais específicos serão solicitados posteriormente. 

 
UNIFORME – o aluno deverá vir uniformizado a partir do 1º dia de aula (1º ano do Ensino Fundamental 1 até 3ª série do 
Ensino Médio Regular e Técnico) 

 

 Nina Agostini Confecções – Rua Sensitiva, 14 – Jardim das Flores  - 3681-0920 

 Gabigabá Uniformes – Rua Vicente de Carvalho, 67  Bela Vista – 3681-7073 

 

INÍCIO DAS AULAS – 25/01/21 

 



 

Lista de Material – 2021 / 7º Ano do Ensino Fundamental  

Material que deve ficar com o aluno: 

 

01 caderno universitário – 10 matérias ou fichário     

01 estojo        

01 cola gel 2 bicos       

01 borracha macia        

01 apontador com depósito 

01 tesoura sem ponta 

03 lápis preto – nº 2 ou lapiseira grafite macio   

01 caneta marca texto      

01 cx de lápis de cor 

01 conjunto de canetas hidrocor 

02 canetas esferográficas 

01 régua de 30 cm 

01 jogo de esquadro 

01 compasso 

01 transferidor 

01 pasta plástica com elástico 

01 dicionário de português (nova ortografia) 

01 agenda escolar 

 

OBSERVAÇÃO:Devido a suspensão das aulas presenciais, os materiais que foram entregues serão utilizados em 2021. Para os projetos 

acadêmicos, os materiais específicos serão solicitados posteriormente. 

 
UNIFORME – o aluno deverá vir uniformizado a partir do 1º dia de aula (1º ano do Ensino Fundamental 1 até 3ª série do Ensino Médio 
Regular e Técnico) 

 

 Nina Agostini Confecções – Rua Sensitiva, 14 – Jardim das Flores  - 3681-0920 

 Gabigabá Uniformes – Rua Vicente de Carvalho, 67  Bela Vista – 3681-7073 

 

 

INÍCIO DAS AULAS – 25/01/21 

 

 



 

 

Lista de Material – 2020 / 8º Ano do Ensino Fundamental  

 

Material que deve ficar com o aluno: 

01 caderno universitário – 10 matérias ou fichário  

01 estojo      

01 cola gel 2 bicos     

01 borracha macia 

01 apontador com depósito 

01 tesoura sem ponta 

03 lápis preto – nº 2 ou lapiseira grafite macio    

01 caneta marca texto  

01 cx. de lápis de cor 

01 conjunto de canetas hidrocor 

02 canetas esferográficas 

01 régua de 30 cm 

01 jogo de esquadro 

01 compasso 

01 transferidor 

01 pasta plástica com elástico 

01 dicionário de português (nova ortografia) 

01 agenda escolar 

 

OBSERVAÇÃO:Devido a suspensão das aulas presenciais, os materiais que foram entregues serão utilizados em 2021. Para os projetos 

acadêmicos, os materiais específicos serão solicitados posteriormente. 

 
UNIFORME – o aluno deverá vir uniformizado a partir do 1º dia de aula (1º ano do Ensino Fundamental 1 até 3ª série do Ensino Médio 
Regular e Técnico) 

 

 Nina Agostini Confecções – Rua Sensitiva, 14 – Jardim das Flores  - 3681-0920 

 Gabigabá Uniformes – Rua Vicente de Carvalho, 67  Bela Vista – 3681-7073 

 

 

INÍCIO DAS AULAS – 25/01/21 

 

 



 

 

Lista de Material – 2021 / 9º Ano do Ensino Fundamental  

 

Material que deve ficar com o aluno: 

01 caderno universitário – 10 matérias ou fichário  

01 estojo      

01 cola gel 2 bicos      

01 borracha macia 

01 apontador com depósito 

01 tesoura sem ponta 

03 lápis preto – nº 2 ou lapiseira grafite macio     

01 caneta marca texto      

01 cx. de lápis de cor 

01 conjunto de canetas hidrocor 

02 canetas esferográficas 

01 régua de 30 cm 

01 jogo de esquadro 

01 compasso 

01 transferidor 

01 pasta plástica com elástico 

01 dicionário de português (nova ortografia) 

01 agenda escolar 

 

OBSERVAÇÃO:Devido a suspensão das aulas presenciais, os materiais que foram entregues serão utilizados em 2021. Para 

os projetos acadêmicos, os materiais específicos serão solicitados posteriormente. 

 
UNIFORME – o aluno deverá vir uniformizado a partir do 1º dia de aula (1º ano do Ensino Fundamental 1 até 3ª série do 
Ensino Médio Regular e Técnico) 

 

 Nina Agostini Confecções – Rua Sensitiva, 14 – Jardim das Flores  - 3681-0920 

 Gabigabá Uniformes – Rua Vicente de Carvalho, 67  Bela Vista – 3681-7073 

 

 

INÍCIO DAS AULAS – 25/01/21 



 

Lista de Material – 2021 / ENSINO MÉDIO 

 

Material que deve ficar com o aluno: 

 

01 caderno universitário – 10 matérias ou fichário 

01 estojo        

01 cola gel 2 bicos         

01 borracha macia 

01 apontador com depósito 

01 tesoura sem ponta 

03 lápis preto – nº 2 ou lapiseira grafite macio   

01 caneta marca texto      

01 cx. de lápis de cor 

01 conjunto de canetas hidrocor 

02 canetas esferográficas 

01 régua de 30 cm       

01 jogo de esquadro     

01 compasso       

01 transferidor       

01 pasta plástica com elástico     

01 agenda escolar 

 

OBSERVAÇÃO:Devido a suspensão das aulas presenciais, os materiais que foram entregues serão utilizados em 2021. Para 

os projetos acadêmicos, os materiais específicos serão solicitados posteriormente. 

 
UNIFORME – o aluno deverá vir uniformizado a partir do 1º dia de aula (1º  
ano do Ensino Fundamental 1 até 3ª série do Ensino Médio Regular e Técnico) 

 

 Nina Agostini Confecções – Rua Sensitiva, 14 – Jardim das Flores  - 3681-0920 

 Gabigabá Uniformes – Rua Vicente de Carvalho, 67  Bela Vista – 3681-7073 

 

 

INÍCIO DAS AULAS – 25/01/21 

 



 


