
 

Lista de Materiais – 2021 / 1º Ano do Ensino Fundamental 
 
 

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 conjunto de canetas hidrocor 
01 estojo com zíper 
02 borrachas macias 
01 caixa de giz de cera (12 cores) 
01 cola gel 2 bicos 
01 tesoura sem ponta 
01 régua 30 cm 
01 agenda escolar 
 
Material que deve ficar na escola 
03 cadernos brochura – 96 folhas (grande) 
01 caderno de caligrafia – 50 folhas 
01 pacote de papel sulfite 
01 pasta fina com elástico (amarela) 

01 pacote de papel dobradura (origami 
12x12) 
50 palitos de sorvete colorido 
02 gibis 
01 cartolina branca 
01 tela de pintura – A4 
01 pincel de cerda sintética – ponta grossa 
01 pincel de cerda sintética – ponta chata 
01 cx. de guache – 6 cores 
01 kit material dourado 
01 kit super pinos 
02 revistas velhas 
02 tubos de cola grande – branca ou gel 
 
 
Livros Didáticos: 
Sistema Ph de Ensino (adquirido na escola) 

  
01 caixa de massa de modelar colorida – 6 cores   Higiene 
01 placa de E.V.A com glitter  Uma nécessarie contendo 1 toalha 

pequena, 1 garrafa squeeze e 1 álcool gel 
01 placa de E.V. A liso                                                 
01 caderno de desenho (grande com margem) 
10 sacos plásticos- A4 
01 folha de papel crepom     INÍCIO DAS AULAS – 25/01/21 
 

 
 
 
 

Os materiais deverão ser entregues até 22/02/21 
 
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 



 

Lista de Material – 2021 / 2º Ano do Ensino Fundamental 
 

 

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 
 
Material que deve ficar na escola: 
03 cadernos brochura - 96 folhas (grande) 

01 caderno de caligrafia – 50 folhas 
01 placa de E.V.A liso 
01 placa de E.V.A  fantasia 
01 placas de E.V.A – glitter 
02 colas brancas ou gel (líquida – grande) 
01 caixa de massa de modelar colorida – 6 cores 
01 pacote de papel moldura 
01 rolo de fita crepe 
 
 
 
 
 Livros Didáticos: 
 
 Sistema Ph de Ensino (adquirido na escola)

50 palitos de sorvete colorido 
01 dicionário de português (Nova Ortografia)     
50 folhas de papel linguagem     Higiene 
01 pacote de papel  sulfite     Uma nécessaire contendo 01 toalha de rosto  
02 gibis        pequena e 1 garrafa squeeze, 1 álcool gel 
01 kit de material dourado – pequeno (madeira ou E.V.A) 
01 caderno de desenho grande (alunos novos) 
01 cx. de guache – 6 cores 
01 tela de pintura – tamanho A4 
01 pincel cerda sintética – ponta grossa 
01 pincel cerda sintética – ponta chata 

01 folha de papel crepom     INÍCIO DAS AULAS – 25/01/21 

   

 

 

 

 
Os materias deverão ser entregues até 22/02/21 

 

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 
 
 

 

 



 

 

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 
01 caderno de desenho – alunos novos 
 
Material que deve ficar na escola: 

 
 

01 pacotes de papel sulfite (A4) 
10 sacos plásticos com 4 furos 
05 folhas de papel kraft 
01 rolo de barbante 
01 tela de pintura tamanho A4 
01 cx. de guache – 6 cores 
01 pincel cerda sintética – ponta grossa 
01 pincel cerda sintética – ponta chata 
 
 
 
 
 
 
Livros Didáticos: 
Sistema Ph de Ensino (adquirido na escola) 
 

01 placa de E.V.A fantasia 
01 placas E.V.A  liso     Higiene: 
01 bloco de papel criativo     Uma nécessarie contendo 01 toalha rosto  
01 tubo de cola grande – branca ou gel   pequena, 1 garrafa squeeze, 1 álcool gel 
01 pacote de papel dobradura – 12x12 
01 folha de papel color set 
01 folha de papel cartolina branca 
01 folha de papel crepom 
01 bloco de post-it (76x76mm) 
 
        INÍCIO DAS AULAS – 25/01/21 
 

 Os materiais deverão ser entregues até 22/02/21 
    

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 



 

 

Lista de Material -2021 / 4º Ano do Ensino Fundamental 
 
Material que deve ficar com o aluno:
01 caderno universitário- 10 matérias  01 folha de papel color set     
01 caixa de lápis de cor (12 cores)   01 tela de pintura tamanho A4    
01 apontador com depósito    01 cx de guache- 6 cores     
06 lápis grafite nº 2     01 pincel cerda sintética – ponta grossa 
02 borrachas macias     01 pincel cerda sintética – ponta chata 
01cola gel 2 bicos     01 pacote de palito de churrasco 
01 régua de 30cm (transparente)   01 folha de papel crepom 
01 estojo 
02 canetas (azul e preta) 
01 caneta marca texto 
01 tesoura sem ponta 
01 caneta permanente 
01 pasta plástica com elástico – vermelha   Livros Didáticos: 
01 conjunto de caneta hidrocor    Sistema Ph de Ensino (adquirido na escola) 
01 dicionário de português (nova ortografia) 
01 carderno de desenho (alunos novos) 
01 agenda escolar 
 
Material que deve ficar na escola:  
01 pacote de papel sulfite (A4)    Higiene 
10 sacos plásticos com 4 furos    Uma nécessaire contendo 01 toalha de rosto  
01 pacote de papel moldura     pequena, 1 garrafa de squeeze e 1 álcool gel 
01 folhas de papel laminado          
01 pacote de papel criative color  
01 bloco de post-it (76 x76 mm) 
02 tubos grandes de cola – branca ou gel 
01 placa de E.V.A liso 
01 placa de E.V.A fantasia 
 
 

 

              INÍCIO DAS AULAS – 25/01/21 
  
 

            Os materiais deverão ser entregues até 22/02/21 
                           

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 

 

 

 

 



 

Lista de Material -2021 / 3º Ano do Ensino Fundamental 
 
Material que deve ficar com o aluno:    
 
01 dicionário de Português (Nova Ortografia)  01 tela de pintura A4 
06 lápis (grafite nº 2)     01 cx. de guache – 6 cores 
01 apontador com depósito    01 pincel cerda sintética – ponta grossa 
01 tesoura sem ponta     01 pincel cerda sintética – ponta chata 
01 cola gel 2 bicos      02 folhas de papel color set 
01 régua de 30 cm       01 bloco de post-it (76x76mm) 
01 estojo com zíper      01 bloco de papel dobradura (12x12) 
01 caneta marca texto     01 tubo de cola líquida grande 
02 borrachas macias       
01 caixa de lápis de cor (24 cores) 
01 conjunto de canetas hidrocor – ponta fina 
01 agenda escolar               
01 caderno de desenho- alunos novos 
 
Material que deve ficar na escola: 
04 cadernos brochura – 96 folhas 
01 caderno de caligrafia – 50 folhas   Livro didático: 
02 gibis       Sistema Ph de Ensino (adquirido na  
01 pasta plástica azul (fina e transparente)  escola)   
02 revistas velhas       
01 caixa de massa de modelar- 6 cores   Higiene: 
01 placa de E.V.A fantasia     Uma nécessarie contendo 1 toalha de rosto 
01 placa de E.V.A liso     pequena, 1 garrafa squeeze e 1 álcool gel 
02 pacotes de sulfite (A4 100 folhas)       
20 sacos plásticos 4 furos 
01 bloco de papel textura visual 
01 caneta permanente      INÍCIO DAS AULA: 25/01/21 
01 folha de crepom 
01 rolo de fita crepe 
 
 
 Os materias deverão ser entregues até 22/02/21 
            

 
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 



   
 

  
   LISTA DE MATERIAL 2021 / 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Material que deve ficar com o aluno: 
01 caderno universitário – 10 matérias ou fichário    Higiene: 
01 estojo         Uma nécessaire contendo 1 toalha de 
01 cola gel 2 bicos       rosto pequena, 1 squeeze e 1 álcool gel 
01 borracha macia 
01 apontador com depósito 
01 tesoura sem ponta 
03 lápis preto – nº 2 ou lapiseira grafite macio   Livros Didáticos: 
01 caneta marca texto 
01 cx de lápis de cor      Sistema Ph de Ensino (adquirido na escola) 
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 
 
Material que deve ficar na escola: 
01 bloco de post-it (76x76mm) 
01 pacote de papel sulfite        
01 pacote de papel criative paper 
03 folhas de papel kraft 
01 folhas de cartolina branca     INÍCIO DAS AULAS – 25/01/21 
02 folhas de color set 
01 rolo de fita dupla face 
01 tela de pintura 
01 cx.de guache – 6 cores 
01 pincel cerda sintética – ponta grossa    
01 pincel cerda sintética – ponta chata 
 
 
 Os materiais deverão ser entregues até dia 22/02/21 
 

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 



 
 

 

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

Material que deve ficar com o aluno: 
01 caderno universitário – 10 matérias ou fichário     Higiene: 
01 estojo         Uma nécessaire contendo 01 toalha  
01 cola gel 2 bicos       rosto pequena, 1 garrafa squeeze e  
01 borracha macia       1 álcool gel 
01 apontador com depósito 
01 tesoura sem ponta 
03 lápis preto – nº 2 ou lapiseira grafite macio   Livros Didático: 
01 caneta marca texto     Sistema Ph de Ensino(adquirido na escola) 
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 
 
Material que deve ficar na escola:  
01 pacote de papel sulfite 
02 folhas de papel color set 
03 folhas de papel kraft 
01 pacote de papel moldura    INÍCIO DAS AULAS – 25/01/21 
01 tela de pintura 
01 cx. de guache – 6 cores 
01 pincel cerda sintética – ponta grossa 
01 pincel cerda sintética – ponta chata 
 
 
 Os materias deverão ser entregues até 22/02/21 
 

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 



 
 

 

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

Material que deve ficar com o aluno: 
01 caderno universitário – 10 matérias ou fichário    Higiene: 
01 estojo        Uma nécessaire contendo 01 toalha de 
01 cola gel 2 bicos      rosto pequena,1 garrafa squeeze e 1 álcool  
01 borracha macia      gel 
01 apontador com depósito 
01 tesoura sem ponta 
03 lápis preto – nº 2 ou lapiseira grafite macio    Livros Didáticos: 
01 caneta marca texto      Sistema Ph de Ensino (adquirido na  
01 cx. de lápis de cor      escola) 
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 
 
Material que deve ficar na escola:  
01 pacote de papel sulfite 
01 pacote de papel criative paper 
05 folhas de papel kraft 
02 folhas de papel color set 
01 rolo de fita durex larga 
01 tela de pintura       INÍCIO DAS AULAS – 25/01/21  
01 cx. de guache – 6 cores 
01 pincel cerda sintética – ponta grossa 
01 pincel cerda sintética – ponta chata 
 

Os materiais deverão ser entregues até 22/02/21 
 
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 



 
 

 

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

Material que deve ficar com o aluno: 
01 caderno universitário – 10 matérias ou fichário    Higiene: 
01 estojo        Uma nécessaire contendo 01 toalha de 
01 cola gel 2 bicos      rosto pequena, 1 garrafa squeeze e  
01 borracha macia      1 álcool gel 
01 apontador com depósito 
01 tesoura sem ponta 
03 lápis preto – nº 2 ou lapiseira grafite macio    Livros Didático: 
01 caneta marca texto      Sistema Ph de Ensino (adquirido na  
01 cx. de lápis de cor      escola) 
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 
 
Material que deve ficar na escola:  
01 pacote de papel sulfite 
01 rolo de fita crepe 
01 rolo de fita dupla face 
01 folhas de papel color set 
01 folhas de cartolina branca     INÍCIO DAS AULAS – 25/01/21 
01 tela de pintura 
01 cx. de guache – 6 cores 
01 pincel cerda sintética – ponta grossa 
01 pincel cerda sintética – ponta chata 
 
 
 Os materiais deverão ser entregues até 22/02/21 

 
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 



 

 

Lista de Material – 2021 / ENSINO MÉDIO 
Material que deve ficar com o aluno: 
01 caderno universitário – 10 matérias ou fichário   Higiene: 
01 estojo        
01 cola gel 2 bicos        1 garrafa squeeze, 1 álcool gel 
01 borracha macia 
01 apontador com depósito 
01 tesoura sem ponta 
03 lápis preto – nº 2 ou lapiseira grafite macio   Livros Didáticos: 
01 caneta marca texto     Sistema Ph de Ensino(adquirido na escola) 
01 cx. de lápis de cor 
01 conjunto de canetas hidrocor 
02 canetas esferográficas 
01 régua de 30 cm      Laboratório (Ciências da Natureza) 
01 jogo de esquadro     01 jaleco branco para o curso de Análises 
01 compasso      Clínicas 
01 transferidor      03 caixas de luvas descartáveis – todos os 
01 pasta plástica com elástico    cursos 
01 agenda escolar 
  
Material que deve ficar na escola:  
01 pacote de papel sulfite 
04 folhas de papel Kraft 
01 rolo de fita crepe  
01 rolo de fita durex larga     INÍCIO DAS AULAS – 25/01/21 
01 tela de pintura 
01 cx. de guache – 6 cores 
01 pincel cerda sintética – ponta grossa 
01 pincel cerda sintética – ponta chata 
 
 

 
Os materiais deverão ser entregues até 22/02/21 
 
 

 

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 

 


