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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 1º ANO  
 

 
       A data de entrega será no 1º dia de aula - ___/02/2018 

 

01 brinquedo ou jogo pedagógico de acordo com a faixa etária (alfabetização) 
 01 mochila - opção da família  

01 pasta fina plástica (cor à escolha) 

 01 pasta catálogo (com 100 plásticos) 
01 estojo de caneta hidrocor - 12 cores 

01 estojo de zíper para guardar os lápis 
 01 frasco de cola branca - 90g 
 01 cola Pritt (bastão) 
 02 lápis grafite (preto) 
 01 caixa de lápis de cor - 12 cores  
 02 borrachas brancas (de boa qualidade)  
 01 apontador com depósito 
 01 régua - 30cm  
 01 Avental para aula de Artes 
 01 estojo de tinta guache - 12 cores (de boa qualidade)  
 01 pincel nº 14 (para Artes) 
 01 tesoura de boa qualidade (sem ponta), com o nome da criança gravado  
 01 caixa de massa para modelar (à base de cera) - com 12 cores de boa qualidade 

01 folha de papel colorset  - cores variadas 

01 folha de papel cartão - cores variadas 
 01 folha de cartolina branca 

01 pacote com 500 folhas de papel sulfite A4 

  
 
 03 cadernos grande tipo brochurão - pautado com 60 folhas 
 Língua Portuguesa, Matemática e, Natureza e Cultura (encapar e etiquetar com o nome das   
 disciplinas e o nome do aluno).  

 

 
MATERIAL DIDÁTICO 

 Coleção de livros do Sistema OBJETIVO de Ensino. O pedido deve ser feito na secretaria do 
Colégio Batista de Mantena (parcelamos em até 6 vezes). 
 

 01 Dicionário de Língua Portuguesa 
 02 livros de literatura (clássicos) - de boa qualidade para a biblioteca da sala. (Ex: Fábulas e contos). 

 02 revistinhas em quadrinhos - gibis (novas) 
 

OBS.: 
Necessário ter disponível diariamente: 
- Na merendeira ou mochila uma toalhinha limpa para o momento do lanche. 
- 01 copo plástico com tampa ou garrafinha para uso individual do aluno.  

 
 
 
 

 

IMPORTANTE 
 

♥ Todo o material deverá ser 
identificado com o nome da 
criança. 
(utilizar caneta própria para 
tecidos e de retroprojetor para 
plásticos). 

 



 

 

 

 

 

COLÉGIO BATISTA DE MANTENA                                  
CNPJ: 13.067.741/0001-31 

End.: Av. Getúlio Vargas, 382, Centro, Mantena/MG - CEP 35.290-000 

Fone: (33) 3421-1279 - 3241- 1129  

Email: colegiobatistademantena@hotmail.com.br                              

 
2018 

 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2º ANO 

 
 

       A data de entrega será no 1º dia de aula - ___/02/2018 
  
 01 mochila - opção da família 

01 estojo ou bolsinha com: 4 lápis pretos (não usaremos lapiseira), borracha e apontador  

01 caixa de lápis de cor - 12 cores  
 01 caixa de massa para modelar (à base de cera) - com 12 cores de boa qualidade 
 01 régua - 30cm 

01 tesoura pequena, sem ponta, com o nome da criança gravado 

04 cadernos grande pautado - brochurão  96 folhas (não será usado caderno com arame) -  
      encapados e com o nome do aluno 

02 frasco de cola branca - 90g   
 02 cola Pritt (bastão) 
 01 Avental para aula de Artes 
 01 estojo de tinta guache - 12 cores (de boa qualidade)  
 01 pincel nº 14  

01 estojo de canetas hidrocor, ponta fina (12 cores) 

01 pasta fina polionda, com elástico, tamanho ofício  
 01 folha de papel laminado (qualquer cor) 
 01 folha de cartolina branca 

01 pacote de 500 folhas de papel sulfite A4 

 
 

  O material de Artes será solicitado em tempo oportuno. 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO 

 Coleção de livros do Sistema OBJETIVO de Ensino. O pedido deve ser feito na secretaria do 
Colégio Batista de Mantena (parcelamos em até 6 vezes). 

 

 01 Dicionário de Língua Portuguesa (poderá usar o do ano anterior) 
 02 livros de literatura (clássicos) - de boa qualidade para a biblioteca da sala. (Ex: Fábulas e contos). 

 02 revistinhas em quadrinhos - gibis (novas) 
 
 
  OBSERVAÇÕES: 
  Trazer diariamente uma garrafinha de água (esporte) para uso individual do aluno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

IMPORTANTE 
 

♥ Todo o material deverá ser 
identificado com o nome do(a) 
Aluno(a). 
(utilizar caneta própria para 
tecidos e de retroprojetor para 
plásticos). 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 3º ANO 
 

 
       A data de entrega será no 1º dia de aula - ___/02/2018 
  
 01 mochila - opção da família 

01 estojo ou bolsinha com: 4 lápis pretos (não usaremos lapiseira), borracha e apontador  

01 caixa de lápis de cor - 12 cores  

01 régua - 30cm 

01 tesoura pequena, sem ponta, com o nome da criança gravado 

02 cadernos grande pautado - brochurão  96 folhas (não será usado caderno com arame) -  
        encapados e com o nome do aluno 

01 frasco de cola branca 90g - sujeito a reposição  
 01 estojo de canetas hidrocor, ponta fina (12 cores) 

01 caneta marca texto (amarela ou verde) 

01 pasta fina polionda, com elástico, tamanho ofício 
   01 folha de papel laminado (qualquer cor) 

 01 folha de cartolina branca 
 01 pendrive de 2GB - para aula de Informática 

01 pacote de 500 folhas de papel sulfite A4 

 

   O material de Artes será solicitado em tempo oportuno. 
 

MATERIAL DIDÁTICO 

   Coleção de livros do Sistema OBJETIVO de Ensino. O pedido deve ser feito na secretaria 
do Colégio Batista de Mantena (parcelamos em até 6 vezes). 
 

   01 Dicionário de Língua Portuguesa (poderá usar o do ano anterior) 
   02 livros de literatura (clássicos) - para a biblioteca da sala. (Ex: Fábulas e contos). 

 
 
  OBSERVAÇÕES: 
  Trazer diariamente uma garrafinha de água (esporte) para uso individual do aluno. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

IMPORTANTE 
 

♥ Todo o material deverá ser 
identificado com o nome do(a) 
Aluno(a). 
 (utilizar caneta própria para 
tecidos e de retroprojetor para 
plásticos). 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 4º ANO 

 
 

       A data de entrega será no 1º dia de aula - ____/02/2018 
  
 01 mochila - opção da família 

01 estojo ou bolsinha com:  lápis preto (ou lapiseira), borracha e apontador  

01 caixa de lápis de cor - 12 cores  

01 régua - 30cm. 

01 tesoura pequena, sem ponta, com o nome da criança gravado 

02 cadernos grande (96 folhas) com pauta - encapados e com o nome do aluno 

01 frasco de cola branca 90g - sujeito a reposição 

01 caneta marca texto (amarela ou verde) 

01 pasta fina de plástico 
 01 caixa de clips - tamanho 0/1 
 01 Pendrive de 2GB - para aula de Informática (poderá usar o pendrive do ano anterior) 

 01 tabuada de multiplicação - para aula de Matemática (pode imprimir da internet) 
 01 pacote de 500 folhas de papel sulfite A4 

 

 O material de Artes será solicitado em tempo oportuno. 
 
 
MATERIAL DIDÁTICO 

 Coleção de livros do Sistema OBJETIVO de Ensino. O pedido deve ser feito na secretaria do 
Colégio Batista de Mantena (parcelamos em até 6 vezes). 
 

 01 Dicionário de Língua Portuguesa (poderá usar o do ano anterior) 
 02 livros de literatura (clássicos) - para a biblioteca da sala. (Ex: Fábulas, contos ou poemas). 

 
 
  OBSERVAÇÕES: 
  Trazer diariamente uma garrafinha de água (esporte), para uso individual do aluno. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANTE 
 

♥ Todo o material deverá ser 
identificado com o nome do(a) 
Aluno(a). 
 (utilizar caneta própria para 
tecidos e de retroprojetor para 
plásticos). 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 5º ANO 

 
 

        A data de entrega será no 1º dia de aula - ____/02/2018 
  
 01 mochila - opção da família 

01 estojo ou bolsinha com: lápis pretos (ou lapiseira), borracha e apontador  

01 caixa de lápis de cor - 12 cores  

01 régua - 30cm 

01 tesoura pequena, sem ponta, com o nome da criança gravado 

02 cadernos grande (96 folhas) com pauta - encapados e com o nome do aluno 

01 frasco de cola branca 90g - sujeito a reposição 

01 durex transparente 

01 caneta marca texto (amarela ou verde) 

01 pasta fina de plástico 

 01Pendrive de 2GB - para aula de Informática (poderá usar o pendrive do ano anterior) 

 01 tabuada de multiplicação - para aula de Matemática (pode imprimir da internet) 
 01 pacote de 500 folhas de papel sulfite A4 
 

 O material de Artes será solicitado em tempo oportuno. 
 
 
MATERIAL DIDÁTICO 

 Coleção de livros do Sistema OBJETIVO de Ensino. O pedido deve ser feito na secretaria do 
Colégio Batista de Mantena (parcelamos em até 6 vezes). 
 

 01 Dicionário de Língua Portuguesa (poderá usar o do ano anterior) 
 02 livros de literatura (clássicos) - para a biblioteca da sala. (Ex: Fábulas, contos ou poemas). 

 
 
  OBSERVAÇÕES: 
  Trazer diariamente uma garrafinha de água (esporte), para uso individual do aluno. 
 
 

  
 

IMPORTANTE 
 

♥ Todo o material deverá ser 
identificado com o nome do(a) 
Aluno(a). 
 (utilizar caneta própria para 
tecidos e de retroprojetor para 
plásticos). 

 


