
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2023 - 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO E AGENDA ESCOLAR: Serão entregues no início do ano letivo de 2023. 
 

PARADIDÁTICOS: 1º semestre - livro O Grúfalo  – Julia Donaldson e Axel – Editora BRINQUE BOOK  

 
Material de aula que fica no Colégio: 
02 pacote de papel A4 100 folhas (branco – 75g/m2)  
01 bloco colorido creative paper A3 32 folhas (89 g/m2) 
01 bloco desenho A3 branco 120gm2 20 folha 
01 folha de papel duplex (qualquer cor) 
01 folha de papel cartão (qualquer cor)  
01 cartolina branca 
01 bloco adesivo (tipo Post-it) 76 X 76 (cor opcional) 
01 cola líquida branca 90g 
01 gibi 
01 rolo de fita adesiva Kraft 48x50 

01 pacote de lenço umedecido 
02 caixas de massa de modelar com 12 cores 
01 pacote de balões nº 9 com 50 balões (qualquer cor) 

01 metro de tnt (azul ou branco) 

01 caixa de material dourado   

01 caneta permanente ponta fina (azul) 
01 pasta plástica maleta com alça  (qualquer cor) tamanho A4  

 
Material de arte que ficará no Colégio: 

01 pincel nº 12 
01 pote de tinta guache de 250 ml (azul, vermelho ou amarelo) 
01 bloco de papel Canson 180g/m2 A4 20 folhas (branco) 
01 bloco de papel colorido creative A4 32 folhas (de qualquer gramatura);  
01 pacote de palito de picolé com 50 unidades 
01 caixa de massa de modelar com 12 cores 
01 caixa de giz de cera com 12 cores 
01 revista (usada) para recorte;  
01 camiseta (usada) grande (será utilizada quando houver atividades com pintura); 

 
Material que fica na mochila e devem ser trazidos, conforme o horário de cada aula: 

 01 penal (estojo) completo: 02 lápis de escrever, 01 borracha, 01 apontador com lixeira, 01 tubo de cola bastão grande, 01 tesoura 
sem ponta; 

01 régua de 30 cm;  

01 caixa de lápis de cor com 12 cores  

01 jogo de canetinhas 12 cores  

01 caderno brochura capa dura (grande 96 folhas)  
01 caderno brochura capa dura (pequeno 48 folhas para Língua Inglesa) 

01 caderno meia pauta capa dura (40 folhas)  
01 pasta elástico A4  

01 fone de ouvido simples 

01 garrafa para água  
 
 
 
 
 
 



 

UNIFORME 
 
Uniforme de uso diário: O uso do uniforme padrão completo e tênis é obrigatório e deve ser utilizado desde o primeiro dia de aula. 
As lojas autorizadas a comercializar os uniformes do Colégio Unesc são: 

● Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, sl 07, Centro – fone: 3437-6707 
● Livraria Leila – Rua Cônego Aníbal Maria Di Francia, 1115, Pinheirinho – fone: 3438-1926 

 
Uniforme para Educação Física (indispensável) 
Além do uniforme padrão do Colégio, o uso de tênis é obrigatório para a prática das aulas. No 1º trimestre, para as aulas que 
ocorrem na piscina, é necessário trazer atestado médico declarando aptidão para atividade física na piscina. 
Também são necessários os materiais descritos abaixo: 

01 toalha de banho  

01 óculos de natação   

01 touca 

01 maiô (feminino) sunga ou calção (masculino)  

01 par de chinelos de borracha  

01 par - boia de braço  

 

Obs: 

● Será encaminhado comunicado sobre o início das aulas na piscina. 

● Todos os itens devem conter o nome do aluno (a) e precisam ser trazidos nos dias das aulas de Educação Física.  
● Apenas a  boia de braço deverá ser entregue no colégio. 
● Os responsáveis poderão reaproveitar os materiais que tiverem em casa e não foram utilizados em 2022. 

● Todos os materiais com  deverão ser identificados com o nome do aluno. 
● Horário de aula: 13h20 às 17h20.  

 



 

LISTA DE MATERIAIS 2023- 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO E AGENDA ESCOLAR: Serão entregues no início do ano letivo de 2023. 
 
PARADIDÁTICO: 1º semestre - A zebrinha preocupada - Lúcia Reis - Editora FTD 

 
Material de aula que fica no Colégio: 
02 pacote de papel sulfite A4 100 folhas (branco – 75g/m2)  
01 tubo de cola branca 90g 
01 cartolinas brancas 
01 folha de papel duplex (qualquer cor) 
01 papel cartão (qualquer cor) 

01 bloco adesivo (tipo Post-it) pequeno com 4 unidades - 38 x 50 

01 tubo de cola dimensional (alto relevo – qualquer cor)  
01 pacote de palito de picolé com 50 unidades 
01 caixa de massa de modelar  com 12 cores  
03 folhas de papel seda (qualquer cor) 
01 rolo de fita Kraft 48mm x 50m 
01 gibi 
01 pacote de balões nº 9 com 50 balões (qualquer cor) 
01 metro de tnt (vermelho ou amarelo) 

01 caixa de material dourado 

 
Material de arte que ficará no Colégio: 

01 bloco de papel Canson 180g/m2 A4 branco 
01 bloco de papel colorido creative A4 32 folhas (de qualquer gramatura); 
01 bloco desenho A3 120g/m2 20 folhas (branco);  
01 caixa de massa de modelar com 12 cores  
01 pincel nº 12 
01 rolo de barbante pequeno (qualquer cor) 
01 pacote de palito  para churrasco com 50 unidades 
01 pote de tinta guache de 250 ml (azul, vermelho ou amarelo); 
01 caixa de giz de cera com 12 cores;  
01 revista (usada) para recorte;  
01 camiseta (usada) grande (será utilizada quando houver atividades com pintura). 
 
 
Material que fica na mochila e devem ser trazidos, conforme o horário de cada aula: 
01 penal (estojo) completo (02 lápis de escrever, 01 borracha, 01 apontador com lixeira, 01 tubo de cola bastão grande, 01 tesoura 

sem ponta)  

01 caixa de lápis de cor com 12 cores  

01 jogo de canetinhas 12 cores  

01 régua de 30 cm  

03 cadernos brochura capa dura  grande (96 folhas)



 

 
 

01 caderno brochura capa dura (pequeno 48 folhas um para Língua Inglesa)  

01 caderno brochura capa dura (pequeno 48 folhas um para Educação Física)    

01 caderno meia pauta, capa dura (40 folhas)  

01 pasta elástico A4  

01 garrafa para água                 

01 fone de ouvido simples 

 

UNIFORME 

Uniforme de uso diário: O uso do uniforme padrão completo e tênis é obrigatório e deve ser utilizado desde o primeiro dia de aula. 
As lojas autorizadas a comercializar os uniformes do Colégio Unesc são: 

● Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, sl 07, Centro – fone: 3437-6707 
● Livraria Leila – Rua Cônego Aníbal Maria Di Francia, 1115, Pinheirinho – fone: 3438-1926 

 
 
Uniforme para Educação Física (indispensável) 
Além do uniforme padrão do Colégio, o uso de tênis é obrigatório para a prática das aulas. 
No 1º trimestre, para as aulas que ocorrem na piscina, é necessário trazer atestado médico declarando aptidão para atividade física 
na piscina. 
Também são necessários os materiais descritos abaixo: 

01 toalha de banho  

01 óculos de natação   

01 touca 

01 maiô (feminino) sunga ou calção (masculino)  

01 par de chinelos de borracha  

01 par - boia de braço (para alunos novos)  

 

OBS: 

● Será encaminhado comunicado sobre o início das aulas na piscina. 

● Todos os itens devem conter o nome do aluno (a) e precisam ser trazidos nos dias das aulas de Educação Física.  
● Apenas a  boia de braço deverá ser entregue no colégio. 
● Os responsáveis poderão reaproveitar os materiais que tiverem em casa e não foram utilizados em 2022. 
● Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE MATERIAIS 2023- 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO E AGENDA ESCOLAR: Serão entregues no início do ano letivo de 2023. 
 
PARADIDÁTICOS: 
 

● Meu nome não é gorducho – Shirley Souza Editora Escala Escala Educacional 

● Quem vai salvar a vida? Autora Ruth Rocha - Ilustrações Alcy Editora Salamandra 

● 01 minidicionário de Língua Inglesa  

● 01 minidicionário de Língua Portuguesa  

 
Material de aula que fica no Colégio: 
02 pacote de papel sulfite A4 100 folhas (branco – 75g/m2)  
01 pacote colorido creative lumini paper A4 (45 folhas) 
01 cartolinas brancas 
01 papel cartão (qualquer cor) 
01 papel duplex (qualquer cor) 
01 bloco de papel A3 (180g/m² – branco) 
01 bloco adesivo (tipo Post-it) 76 X 76 (cor opcional) 
01 gibi 
01 tubo de cola branca 90g 
01 rolo de fita Kraft 48mm x 50m 
01 caixa de massa de modelar com 12 cores 
01 folha de papel celofane (azul, amarelo ou vermelho)  
01 pacote de balões nº 9 com 50 balões – qualquer cor 
01 metro de tnt (verde ou roxo) 

 
Material de arte que ficará no Colégio: 
01 bloco de papel Canson 180g/m² A4 20 folhas - branco 
01 bloco de papel colorido creative A3 (de qualquer gramatura); 
01 rolo de barbante pequeno (qualquer cor);  
01 pote de tinta guache 250 ml (rosa, marrom ou verde) 
01 caixa de giz de cera com 12 cores;  
01 caixa de massa de modelar com 12 cores  
01 pincel nº 12 
01 revista (usada) para recorte;  
01 camiseta (usada) grande (será utilizada quando houver atividades com pintura). 
 

 
Material que fica na mochila e devem ser trazidos, conforme o horário de cada aula: 
01 penal (estojo) completo: 02 lápis de escrever, 01 borracha, 01 apontador com lixeira, 01 tubo de cola bastão grande, 01 tesoura 
sem ponta, 02 canetas marca texto. 

01 régua de 30 cm  

01 caixa de lápis de cor com 12 cores  

01 jogo de canetinhas com 12 cores  

03 cadernos brochura, capa dura, grande (96 folhas)  



 

 
 

01 caderno meia pauta capa dura (40 folhas)  

01 caderno brochura, capa dura (pequenos 48 folhas para Inglês) 

01 caderno brochura, capa dura (pequenos 48 folhas para Educação Física) 

01 pasta elástico A4 

01 fone de ouvido simples  

01 garrafa para água 01 
 

 

UNIFORME 

Uniforme de uso diário: O uso do uniforme padrão completo e tênis é obrigatório e deve ser utilizado desde o primeiro dia de aula. 
As lojas autorizadas a comercializar os uniformes do Colégio Unesc são: 

● Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, sl 07, Centro – fone: 3437-6707 
● Livraria Leila – Rua Cônego Aníbal Maria Di Francia, 1115, Pinheirinho – fone: 3438-1926 

 
 
Uniforme para Educação Física (indispensável) 
Além do uniforme padrão do Colégio, o uso de tênis é obrigatório para a prática das aulas. 
No 1º trimestre, para as aulas que ocorrem na piscina, é necessário trazer atestado médico declarando aptidão para atividade física 
na piscina. 
Também são necessários os materiais descritos abaixo: 

01 toalha de banho  

01 óculos de natação   

01 touca 

01 maiô (feminino) sunga ou calção (masculino)  

01 par de chinelos de borracha  

01 par - boia de braço (para alunos novos)  

 

OBS: 

● Será encaminhado comunicado sobre o início das aulas na piscina. 

● Todos os itens devem conter o nome do aluno (a) e precisam ser trazidos nos dias das aulas de Educação Física.  
● Apenas a  boia de braço deverá ser entregue no colégio. 
● Os responsáveis poderão reaproveitar os materiais que tiverem em casa e não foram utilizados em 2022. 
● Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do aluno. 

 



 

 

LISTA DE MATERIAIS 2023 - 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO E AGENDA ESCOLAR: Serão entregues no início do ano letivo de 2023. 
 
PARADIDÁTICOS: 

● O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry – 2005 – Editora Agir  

● Ganhei um dinheirinho – O que posso fazer com ele? – Orlando Pedroso – Editora Moderna 

● 01 minidicionário de Língua Inglesa  
 

 
Material de aula que fica no Colégio: 
01 tubo de cola branca de 90g 
02 pacote de papel sulfite A4 100 folhas (branco – 75g/m2)  
01 pacote colorido creative lumini paper A4 (45 folhas) 
01 folha de papel duplex (qualquer cor)  
01 folha de papel cartão (qualquer cor) 
01 cartolina branca 
01 caixa de massa de modelar com 12 cores 

01 bloco adesivo (tipo Post-it) pequeno com 4 unidades - 38 x 50 

01 tubo de cola dimensional alto relevo (qualquer cor) 
01 rolo de fita Kraft 48mm x 50m  
01 gibi 
01 pote de tinta de tecido 37ml (qualquer cor) 
01 pacote de balões nº 9 com 50 balões – qualquer cor 
01 metro de tnt (rosa ou preto) 

 
Material de arte que ficará no Colégio: 
01 bloco de papel Canson 180g/m² A4 20 folhas branco 
01 bloco de papel Canson 180g/m² A3 20 folhas branco 
01 bloco de papel colorido creative A3 (de qualquer gramatura) 
01 lápis 6B 
01 pincel nº 12 
01 pote de tinta guache 250 ml (rosa, marrom ou verde) 
01 pote de tinta guache 250 ml preto 
01 revista (usada) para recorte 
01 camiseta (usada) grande (será utilizada quando houver atividades com pintura). 
 
Material que fica na mochila e devem ser trazidos, conforme o horário de cada aula: 
01 penal (estojo) completo (02 lápis de escrever, 01 borracha, 01 apontador com lixeira, 01 tubo de cola bastão grande, 01 tesoura 
sem ponta, e 1 caneta marca texto) 
01 caixa de lápis de cor com 12 cores 
01 jogo de canetinhas com 12 cores  
01 régua de 30cm 

03 cadernos brochura, capa dura, (grande 96 folhas)  

01 caderno brochura, capa dura (pequenos 48 folhas para Inglês)   

01 caderno meia pauta capa dura (40 folhas)  
01 fone de ouvido simples 

01 pasta elástico A4  

01 garrafa para água  

 



 

 

UNIFORME 
Uniforme de uso diário: O uso do uniforme padrão completo e tênis é obrigatório e deve ser utilizado desde o primeiro dia de 
aula. 
As lojas autorizadas a comercializar os uniformes do Colégio Unesc são: 

● Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, sl 07, Centro – fone: 3437-6707 
● Livraria Leila – Rua Cônego Aníbal Maria Di Francia, 1115, Pinheirinho – fone: 3438-1926 

 
 
Uniforme para Educação Física (indispensável) 
Além do uniforme padrão do Colégio, o uso de tênis é obrigatório para a prática das aulas. 
No 1º trimestre, para as aulas que ocorrem na piscina, é necessário trazer atestado médico declarando aptidão para atividade 
física na piscina. 
Também são necessários os materiais descritos abaixo: 

01 toalha de banho  

01 óculos de natação   

01 touca 

01 maiô (feminino) sunga ou calção (masculino)  

01 par de chinelos de borracha  

01 par - boia de braço (para alunos novos)  

 

OBS: 

● Será encaminhado comunicado sobre o início das aulas na piscina. 

● Todos os itens devem conter o nome do aluno (a) e precisam ser trazidos nos dias das aulas de Educação Física.  
● Apenas a  boia de braço deverá ser entregue no colégio. 
● Os responsáveis poderão reaproveitar os materiais que tiverem em casa e não foram utilizados em 2022. 
● Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do aluno. 

 

 



 

 

   

                            LISTA DE MATERIAIS 2023 - 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO E AGENDA ESCOLAR: Serão entregues no início do ano letivo de 2023. 
 
PARADIDÁTICOS: 

● Terra à vista: Descobrimento ou Invasão? – Benedito Prezia Editora Moderna  

● Contos de enganar a morte - Ricardo Azevedo Editora Ática  

● 01 minidicionário de Língua Inglesa  

 
Material de aula que fica no Colégio: 
02 pacote de papel sulfite A4 100 folhas (branco – 75g/m2)  
01 pacote colorido creative lumini paper A4 (45 folhas) 
02 cartolinas brancas 
01 tubo de cola dimensional alto relevo (qualquer cor) 
01 caixa de massa de modelar com 12 cores 
01 rolo de fita Kraft 48mm x 50m  
01 gibi 

01 pacote de balões nº 9 com 50 balões – qualquer cor 
01 metro de tnt (laranja ou lilás) 

 
Material de arte que ficará no Colégio: 
01 bloco de papel Canson 180g/m² A4 20 folhas branco 
01 bloco de papel Canson 180g/m² A3 20 folhas branco 
01 bloco de papel colorido creative A3 (de qualquer gramatura) 
01 pincel nº12 
01 lápis 6B 
01 pote de tinta guache 250ml (rosa, marrom ou verde) 
01 pote de tinta guache 250ml branco 
01 caneta de tecido (cor opcional) 
01 tubo de cola branca 90g 
01 pote de tinta de tecido 37ml (qualquer cor) 
01 revista (usada) para recorte 
01 camiseta (usada) grande (será utilizada quando houver atividades com pintura). 
 
Material que fica na mochila e devem ser trazidos, conforme o horário de cada aula: 
01 penal (estojo) completo: (02 lápis de escrever, 02 canetas (azul), 01 borracha, 01 apontador com lixeira, 01 tubo de cola bastão 
grande, 01 tesoura sem ponta, 01 caneta marca texto)  

01 caixa de lápis de cor com 12 cores  

01 jogo de canetinha com 12 cores  

01 régua de 30cm  

01 calculadora simples 

01 caderno para cada disciplina (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Filosofia)  

01 caderno brochura, capa dura (pequeno 48 folhas para Inglês)   

OBS: Os cadernos individuais acima, podem ser substituídos por um caderno grande de 10 matérias.  

01 caderno quadriculado (pequeno)   

01 pasta elástico A4 

01 transferidor 

01 fone de ouvido simples  

01 garrafa para água  



 

 

UNIFORME 
Uniforme de uso diário: O uso do uniforme padrão completo e tênis é obrigatório e deve ser utilizado desde o primeiro dia de 
aula. 
As lojas autorizadas a comercializar os uniformes do Colégio Unesc são: 

● Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, sl 07, Centro – fone: 3437-6707 
● Livraria Leila – Rua Cônego Aníbal Maria Di Francia, 1115, Pinheirinho – fone: 3438-1926 

 
 
Uniforme para Educação Física (indispensável) 
Além do uniforme padrão do Colégio, o uso de tênis é obrigatório para a prática das aulas. 
No 1º trimestre, para as aulas que ocorrem na piscina, é necessário trazer atestado médico declarando aptidão para atividade 
física na piscina. 
Também são necessários os materiais descritos abaixo: 

01 toalha de banho  

01 óculos de natação   

01 touca 

01 maiô (feminino) sunga ou calção (masculino)  

01 par de chinelos de borracha  

01 par - boia de braço (para alunos novos)  

 

OBS: 

● Será encaminhado comunicado sobre o início das aulas na piscina. 

● Todos os itens devem conter o nome do aluno (a) e precisam ser trazidos nos dias das aulas de Educação Física.  
● Apenas a  boia de braço deverá ser entregue no colégio. 
● Os responsáveis poderão reaproveitar os materiais que tiverem em casa e não foram utilizados em 2022. 
● Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do aluno. 

 

 

 


