
Neste ano letivo de 2022 em parceria com a 
DSOP adotaremos um l ivro anual  da 
Coleção DSOP de Educação Financeira
para trabalharmos de uma forma metodológica
os conteúdos de Educação Financeira 
pertinente para cada ano (1º ao 7º ano). 
A compra deste livro deverá ser feita através
 da plataforma ESKOLARE.

https://www.eskolare.com/e/colegio-integrado

Material Escolar 2022

MATERIAL INDIVIDUAL

01 estojo 

03 colas bastão 

02 colas líquidas – pequenas 

04 lápis grafite HB 

02 borrachas 

02 apontadores 

01 tesoura sem ponta  

01 caixa de canetinha 

01 caixa de lápis de cor   

01 pasta plástica de elástico (qualquer modelo)

01 ábaco                                                                                                                                 

01 caderno de caligrafia 48 pág. (Coleção meu primeiro caderno/marca Foroni)                                       

02 cadernos universitário 96 folhas     

01 régua (30cm) 

02 caixas de lenço de papel

01 embalagem de lenço umedecido

01 pote de massa de modelar (soft acrilex 500 gr. a base de amido)

01 metro de plástico azul claro (leitoso)                                                                   

MATERIAL DE PAPELARIA

04 envelopes de papel pardo grandes (para 

armazenamento das atividades bimestrais) 

02 cartolinas brancas

03 folhas de papel color set (2 claras e 1 escura)

02 folhas de papel cartão qualquer cor

03 folhas de EVA glitter (1 branca 2 coloridas)

(Deverá constar na mochila do aluno)

  
01 escova de dentes

01 copo plástico  

01 toalha de mão (que ficará na lancheira)

01 creme dental

Todo material individual deverá ser etiquetado com o nome do aluno.

O estojo do aluno deve conter:

   lápis de cor, canetinha, 1 cola, 1 tesoura, 1 borracha, 1 apontador, 2 lápis grafite.

Os materiais extras serão usados para reposição durante o ano e deverão

permanecer em casa.

Visando uma melhor organização, pedimos que este material não seja

entregue junto com o material de papelaria).

Material de papelaria: 

Não serão aceitos materiais de papelaria que estejam enrolados,(E xemplo: papel cartão, EVA, papel color set, etc).

Esta lista de material está de acordo com a lei federal 12.886/2013 que regulariza a

 solicitação de material escolar de uso coletivo. 

DESCONTOS ESPECIAlS (SUGESTÃO):  BAZAR PROGRESSO  (Av. Águia de Haia,1636 ) com opção de entregar o material de papelaria na escola.

1º Ano (Fundamental 1)

MATERIAL DE USO DIÁRIO



MATERIAL INDIVIDUAL

01 estojo grande 

02 colas bastão grandes 

01 cola tenaz – grande 

01 calculadora pequena 

01 caixa de lápis de cor  

04 lápis pretos 

01 apontador

02 borrachas 

01 tesoura sem ponta  

 01 caixa de canetinha 

01 pasta plástica de elástico fina (qualquer cor) 

02 cadernos universitários (96 folhas)

01 régua 30 cm transparente

01 caderno de caligrafia (50 folhas)    

01 caderno de desenho grande com margem 50 folhas

50 folhas de linguagem com pauta

01 pasta de linguagem

01 ábaco

1 flauta doce (Sistema Germânico) de boa qualidade.  

01 metro de plástico azul claro (leitoso) 

01 squeeze para água

01 avental branco manga longa para uso de laboratório

01 bloco de papel canson A4   

 

 

Neste ano letivo de 2022 em parceria com a 
DSOP adotaremos um l ivro anual  da 
Coleção DSOP de Educação Financeira
para trabalharmos de uma forma metodológica
os conteúdos de Educação Financeira 
pertinente para cada ano (1º ao 7º ano). 
A compra deste livro deverá ser feita através
 da plataforma ESKOLARE.

https://www.eskolare.com/e/colegio-integrado

Material Escolar 2022
�2ºAno (Fundamental 1)

Esta lista de material está de acordo com a lei federal 12.886/2013 que regulariza

 a solicitação de material escolar de uso coletivo. 

04 envelopes de papel pardo grandes (para 

armazenamento das atividades bimestrais) 

03 placas de EVA  gliter (2 claras e 1 escura)

03 folhas de papel color set (estampadas)

02 cartolinas brancas

02 folhas de papel pardo

02 folhas de papel micro ondulado (qualquer cor)

03 folhas de EVA (qualquer cor)

01 fita crepe grossa

01 pacote de papel lumipaper

02 folhas de papel cartão (qualquer cor) 

01 dupla face grossa

 

MATERIAL DE PAPELARIA

DESCONTOS ESPECIAlS (SUGESTÃO):  BAZAR PROGRESSO  (Av. Águia de Haia,1636 ) com opção de entregar o material de papelaria na escola.

Todo material individual devera ser etiquetado com o nome do aluno e colocado dentro da mochila do mesmo para o primeiro dia

 de aula. (Visando uma melhor organização, pedimos que este material não seja entregue junto com o material de papelaria).

Material de Papelaria: Não serão aceitos materiais de papelaria que estejam enrolados, (Exemplo: papel cartão, EVA, papel color set, etc).



 

01 estojo 

02 colas bastão grandes 

02 colas tenaz – grandes

01 pasta plástica de elástico fina (qualquer cor)

01 caixa de lápis de cor 

04 lápis pretos   

01 apontador

01 tesoura sem ponta

01 caixa de canetinha  

01 calculadora pequena

02 borrachas 

01 metro de plástico azul claro (leitoso)

02 cadernos universitários  (96 folhas) 

01 caderno de desenho grande com margem 50 folhas

01 caderno de caligrafia (50 folhas)

01 squeeze para água

01 régua 30 cm transparente

50 folhas de linguagem com pauta

01 pasta de linguagem

01 flauta doce (Sistema Germânico) de boa qualidade. 

01 dicionário Aurélio Junior (sugestão ed. Positivo).

01 avental branco manga longa para uso de laboratório

04 envelopes de papel pardo grandes (para 

armazenamento das atividades bimestrais) 

03 placas de EVA  gliter (2 claras e 1 escura)

03 folhas de papel color set (estampada)

02 folhas de papel color set (liso qualquer cor)

02 folhas de papel cartão (qualquer cor)

02 folhas de papel pardo

02 folhas de papel micro ondulado (qualquer cor)

03 folhas de EVA (qualquer cor)

01 fita crepe grossa

01 fita dupla face grossa

01 pacote de papel lumipaper

01 bloco de papel canson A4

MATERIAL INDIVIDUAL MATERIAL DE PAPELARIA

Esta lista de material está de acordo com a lei federal 12.886/2013 
que regulariza a solicitação de material escolar de uso coletivo. 

Neste ano letivo de 2022 em parceria com a 
DSOP adotaremos um l ivro anual  da 
Coleção DSOP de Educação Financeira
para trabalharmos de uma forma metodológica
os conteúdos de Educação Financeira 
pertinente para cada ano (1º ao 7º ano). 
A compra deste livro deverá ser feita através
 da plataforma ESKOLARE.

https://www.eskolare.com/e/colegio-integrado

Material Escolar 2022
3º Ano (Fundamental 1)

Todo material individual devera ser etiquetado com o nome do aluno e colocado dentro da mochila do mesmo para o primeiro dia de aula. 

(Visando uma melhor organização, pedimos que este material não seja entregue junto com o material de papelaria).

Material de Papelaria: Não serão aceitos materiais de papelaria que estejam enrolados, (Exemplo: papel cartão, EVA, papel color set, etc).

DESCONTOS ESPECIAlS (SUGESTÃO):  BAZAR PROGRESSO  (Av. Águia de Haia,1636 ) com opção de entregar o material de papelaria na escola.



Esta lista de material está de acordo com a lei federal 12.886/2013 que regulariza

 a solicitação de material escolar duso coletivo. 

MATERIAL INDIVIDUAL

01 estojo 

02 colas bastão grandes 

02 colas tenaz – grandes

01 caixa de lápis de cor 

06 lápis pretos   

01 apontador

01 régua 30 cm transparente 

01 tesoura sem ponta

01 corretivo de fita

01 caixa de canetinha  

01 calculadora pequena

02 borrachas 

01 caneta preta

01 caneta azul

01 caneta vermelha

01 marca texto Faber Castell super soft

01 caderno de desenho grande com margem 50 folhas 

50  folhas de linguagem com pauta

01 dicionário Aurélio Junior (sugestão ed. Positivo)

01 pasta plástica de elástico fina (qualquer cor)  

01 metro de plástico azul claro (leitoso)

01 flauta doce (Sistema Germânico) de boa qualidade. 

01 squeeze para água

01 avental branco manga longa para uso de laboratório

02 cadernos universitários (96 folhas) 

01 esquadro 20x10 de plástico

04 envelopes de papel pardo grandes (para

 armazenamento das atividades bimestrais) 

03 placas de EVA  gliter (2 claras e 1 escura)

02 folhas de papel color set (estampada)

02 folhas de papel color set (liso qualquer cor)

02 folhas de papel pardo

02 folhas de papel micro ondulado estampado 

03 folhas  de EVA (1 clara e 2 escuras)

01 fita crepe fina

01 durex colorido

01 fita dupla face fina

01 pacote de papel lumipaper

02 folhas de papel cartão (qualquer cor)

01 bloco de canson A4

MATERIAL  DE PAPELARIA

Neste ano letivo de 2022 em parceria com a 
DSOP adotaremos um l ivro anual  da 
Coleção DSOP de Educação Financeira
para trabalharmos de uma forma metodológica
os conteúdos de Educação Financeira 
pertinente para cada ano (1º ao 7º ano). 
A compra deste livro deverá ser feita através
 da plataforma ESKOLARE.

https://www.eskolare.com/e/colegio-integrado

Material Escolar 2022
4º Ano (Fundamental 1)

Todo material individual devera ser etiquetado com o nome do aluno e colocado dentro da mochila do mesmo para o primeiro dia 

de aula. (Visando uma melhor organização, pedimos que este material não seja entregue junto com o material de papelaria).

Material de Papelaria: Não serão aceitos materiais de papelaria que estejam enrolados. (Exemplo: papel cartão, EVA, papel color set, etc).

DESCONTOS ESPECIAlS (SUGESTÃO):  BAZAR PROGRESSO  (Av. Águia de Haia,1636 ) com opção de entregar o material de papelaria na escola.



Neste ano letivo de 2022 em parceria com a 
DSOP adotaremos um l ivro anual  da 
Coleção DSOP de Educação Financeira
para trabalharmos de uma forma metodológica
os conteúdos de Educação Financeira 
pertinente para cada ano (1º ao 7º ano). 
A compra deste livro deverá ser feita através
 da plataforma ESKOLARE.

https://www.eskolare.com/e/colegio-integrado

Esta lista de material está de acordo com a lei federal 12.886/2013 que regulariza a

 solicitação de material escolar de uso coletivo. 

04 envelopes de papel pardo grandes (para 

armazenamento das atividades bimestrais) 

03 placas de EVA  gliter (2 claras  e 1 escura)

02 folhas de papel color set (estampadas)

02 folhas de papel color set lisa

02 folhas de papel pardo

02 folhas de papel crepon (qualquer cor) 

03 folhas de EVA  (qualquer cor)

01 durex largo

01 pacote de papel lumipaper

01 folha de papel cartão (qualquer cor)

MATERIAL  INDIVIDUAL MATERIAL DE PAPELARIA

01 estojo 

02 colas bastão grandes 

02 colas tenaz – grandes

01 caixa de lápis de cor 

06 lápis pretos   

01 apontador

01 régua 30 cm transparente  

01 tesoura sem ponta

01 corretivo de fita

01 caixa de canetinha  

01 calculadora pequena

02 borrachas 

01 caneta preta

01 caneta azul

01 caneta vermelha

02 cadernos universitários(96 folhas)

01 caderno de desenho grande com margem 50 folhas 

50 folhas de linguagem

01 dicionário de Língua Portuguesa

01 pasta plástica de elástico fina (qualquer cor)

01 metro de plástico azul claro (leitoso)

01 flauta doce (Sistema Germânico) de boa qualidade. 

01 squeeze para água

01 Marca texto Faber Castell super soft

01 avental branco manga longa para uso de laboratório

01 bloco de canson A4

01 esquadro 20x10 plástico 

Material Escolar 2022
5º Ano (Fundamental 1)

Todo material individual devera ser etiquetado com o nome do aluno e colocado dentro da mochila do mesmo para o

primeiro dia de aula. (Visando uma melhor organização, pedimos que este material não seja entregue junto com o material de papelaria).

Material de Papelaria: Não serão aceitos materiais de papelaria que estejam enrolados. (Exemplo: papel cartão, EVA, papel

color set, etc).

DESCONTOS ESPECIAlS (SUGESTÃO):  BAZAR PROGRESSO  (Av. Águia de Haia,1636 ) com opção de entregar o material de papelaria na escola.
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