
 

 

           FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO PESTALOZZI 
       Escola Pestalozzi - Unidade I  

                 Rua José Marques Garcia 197 - Cep 14.401-901 
                 Caixa Postal 306 - Fone 3711.0100 - Franca  - SP 

        ________________________________________________________________________________ 
LISTA DE MATERIAL PARA O 1º ANO/ 2019 

 

01 Estojo de canetinha ponta fina – 12 cores. 

01 Caixa de lápis de cor. 

01 Caixa de lápis de cera grosso. 

06 Lápis pretos. 

01 Tesoura sem ponta. 

04 Colas líquidas (pequena). 

01 Cola colorida com gliter.  

02 Borrachas brancas. 

01 Massa de modelar 180gr (12 cores) - evitar soft, pois resseca facilmente. 

01 Apontador com depósito. 

01 Caixa de pintura a dedo.  

01 Pincel redondo - nº 10.  

01 Pincel chato - nº 16. 

01 Pasta fina de plástico com elástico. 

01 Pasta de grampo (grande). 

01 Pasta catálogo com 30 plásticos. 

01 Caderno brochura capa dura (100 folhas – grande). 
01     Caderno brochura (50 folhas/grande - para aula de Inglês). 
01 Régua de 30 cm. 

02 Lixas finas. 

01 Caderno de desenho (50 folhas – grande). 

02 Gibis – Turma da Mônica. 

03 Revistas. 

02 Estojos com 2 repartições cada. 

01 Pano para limpar pincéis (pequeno). 

01 Recipiente plástico pequeno para guardar a massa de modelar (com nome). 

01 Camiseta tamanho médio (adulto) azul marinho (com nome). 

50 Folhas de papel sulfite  (A4) – 120g/m
2.
 

50     Folhas de papel sulfite (A4) – 75 g/m
2. 

03 Pacote de Filipinho Color Cards (120g/m
2
). 

02 Folha de E.V.A (uma lisa e outra estampada). 

01 Tela para pintura (20x30cm). 

03 Tintas acrílicas – 37ml. 

03 Canetas para tecido (1 preta e 2 coloridas). 

200 Palitos de picolé. 
 

Observação:   

 ETIQUETAR TODO O MATERIAL; 

 Trazer todo o material na 1ª semana de aula; 

 Na compra dos materiais, evitar excesso e sofisticação; 

 O material deverá ser reposto conforme houver necessidade. 

Os livros de literatura serão solicitados no início do ano letivo, após planejamento dos 

conteúdos programáticos. 



 

           FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO PESTALOZZI 
       Escola Pestalozzi - Unidade I  

                 Rua José Marques Garcia 197 - Cep 14.401-901 
                 Caixa Postal 306 - Fone 3711.0100 - Franca  - SP 

        ________________________________________________________________________________ 
 

LISTA DE MATERIAL PARA O 2º ANO/ 2019 

 

 

02     Cadernos brochura de 96 folhas. 

01 Caderno brochura de 50 folhas (apenas para os alunos que frequentarão a evangelização). 
01     Caderno brochura 50 folhas - para aula de Inglês. 
02 Borrachas macias. 

01 Caixa de lápis de cor. 

01 Régua de 30 cm. 

01 Tesoura sem ponta. 

02 Colas. 

01 Apontador com reserva. 

01 Caneta grifa texto. 

05 Lápis pretos nº 2. 

02 Pastas (finas) de elástico. 

100 Folhas de sulfite - 75 g/m
2
 

100   Folhas de fichário (sem desenho). 

01 Pacote de Filipinho Color Cards (120g/m
2
). 

01  Tela para pintura (30 x30cm) 

01 Pincel chato - nº 10. 

01 Pincel redondo – nº 6. 

01 Estojo de canetinhas de ponta fina (12 cores). 

01 Caixa de guache (6 cores). 

02     Canetas para tecido. 

 
Os livros de literatura serão solicitados no início do ano letivo, após planejamento dos conteúdos 

programáticos. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Observação:- 

 

  ETIQUETAR TODO O MATERIAL; 

 O material deverá ser reposto conforme houver necessidade;  

  Na compra dos materiais, evitar excesso e sofisticação; 

   Material deverá ser providenciado para o 1º dia de aula. 
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        ________________________________________________________________________________ 
 

LISTA DE MATERIAL PARA O 3º ANO/ 2019  

 

 

03 Cadernos brochura de 96 folhas. 

01 Caderno brochura de 50 folhas para evangelização - para alunos novos, os demais alunos 

poderão usar do ano anterior. 
01     Caderno brochura 50 folhas - para aula de Inglês – somente alunos novos, demais alunos poderão                           

utilizar do ano anterior. 

01 Caixa de lápis de cor. 

01 Estojo de canetinhas de ponta fina (12 cores). 

01 Caixa de lápis de cera 

03 Lápis grafite nº 2. 

01 Borracha macia. 

01 Apontador com reservatório. 

01 Grifa texto. 

01 Régua 30 cm. 

02 Colas (líquida). 

01 Tesoura sem ponta. 

02 Pastas com elástico finas. 

100   Folhas de papel sulfite (A4) – 75 g/m
2 

01 Pacote de papel Filipinho Color Cards (120g/m
2
) 

01 Bloco de folhas pautadas (sem desenhos). 

01 Tela para pintura (30 x 30cm) 

02 Tintas acrílicas brilhantes – 37ml - cores variadas. 

01 Pincel chato - nº 10. 

01 Pincel redondo – nº 6. 

01 Caneta de tecido. 

01 Minidicionário (Aurélio ou Ruth Rocha). 

 
Os livros de literatura serão solicitados no início do ano letivo, após planejamento dos conteúdos 

programáticos. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Observação:- 

 

  ETIQUETAR TODO O MATERIAL; 

 O material deverá ser reposto conforme houver necessidade;  

  Na compra dos materiais, evitar excesso e sofisticação; 

 O material deverá ser providenciado para o 1º dia de aula. 
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        ________________________________________________________________________________ 
LISTA DE MATERIAL PARA O 4º ANO/ 2019  

 

 

 

 

 

03 Cadernos brochura 96 folhas (1 Matemática, 1 Português e 1 Hist/Geo/Cien)   

01 Caderno brochura de 50 folhas - para alunos novos que frequentarão evangelização, os demais alunos 

poderão usar do ano anterior. 

01   Caderno brochura – para aula de Inglês - para alunos novos, os demais alunos poderão usar do ano 

anterior. 

01 Pasta com elástico (fina). 

01 Apontador com depósito. 

01 Borracha macia (para lápis). 

01 Régua 30 cm. 

01 Caixa de lápis de cor. 

02 Lápis pretos – nº 2. 

01 Cola. 

01 Tesoura sem ponta. 

01 Grifa texto. 

01 Caixa de giz de cera pastel 

01 Conjunto de canetinhas de ponta fina (12 cores). 

100 Folhas de papel sulfite  (A4) – 120g/m
2
 

100 Folhas de papel sulfite (A4) – 75 g/m
2 

01 Pacote de papel Filipinho Color Cards (120g/m
2
) 

01 Bloco de folhas pautadas (sem desenhos). 

01 Tela para pintura (20 x 30cm) 

04 Tintas acrílicas – 37ml - cores variadas. 

02 Pincéis chato – um nº 10 e outro nº 18 

01 Pincel redondo – nº 6. 

01 Caneta para tecido. 

01 Atlas Geográfico Ilustrado. Sugestão para melhor aproveitamento: Graça Maria Lemos Ferreira/ Marcelo 

Martinelli – (Editora Moderna). 

01 Minidicionário (usar o mesmo do ano anterior). 

 

 

Os livros de literatura serão solicitados no início do ano letivo, após planejamento dos conteúdos 

programáticos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Para aula de Iniciação Musical 

01 Pasta catálogo com 50 plásticos que será usada até o 5º ano  

01 Flauta Doce Yamaha com dedilhado Germânico. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Observação:-   

 ETIQUETAR TODO O MATERIAL; 

 O material deverá ser reposto conforme houver necessidade; 

 Na compra dos materiais, evitar excesso e sofisticação; 

 O material deverá ser providenciado para o1ºdia de aula. 

Atenção: Não será aceito caderno espiral. 
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        ________________________________________________________________________________ 
LISTA DE MATERIAL PARA O 5º ANO/ 2019 

 

02   Cadernos brochurão 96 folhas (1 Matemática e 1 Português)   

01   Caderno de 10 matérias (separar três matérias para as demais disciplinas: Ciên/Hist/Geo) 

01   Caderno brochurão de 50 folhas - para alunos novos que frequentarão evangelização, os demais 

alunos poderão usar do ano anterior. 

01  Caderno brochurão 50 folhas - para aula de Inglês – somente alunos novos, demais alunos poderão 

utilizar do ano anterior 

01 Régua 30 cm. 

01 Apontador com depósito. 

01 Borracha comum. 

03 Lápis pretos – nº 2. 

03 Canetas (azul, vermelha e preta).  

01 Caneta para destacar texto – grifa texto. 

01 Tesoura sem ponta. 

01 Cola. 

01 Caixa de lápis de cor. 

04 Tintas acrílicas – 37ml - cores variadas. 

01 Caixa de massinha de modelar com 12 cores. 

03  Pincéis: nº 12 (chato); nº 4 (chato) e nº 2 (redondo). 

50 Folhas sulfite branco – 120 g/m. 

50  Folhas de papel sulfite branco – 75 g/m
2
 

     02    Pacote de papel Filipinho Color Cards (120g/m
2
) 

01 Minidicionário - (usar o mesmo do ano anterior). 

02  Pastas de elástico (fina)  

01 Pasta de trilho (grande) 

01 Tela para pintura (20 x 30cm) 

01 Bloco de folhas de fichário (sem desenho)  

01  Atlas Geográfico Ilustrado. Sugestão para melhor aproveitamento: Graça Maria Lemos Ferreira/ 

Marcelo Martinelli - Editora Moderna - Somente alunos novos, demais alunos poderão utilizar do ano 

anterior. 

 

Os livros de literatura serão solicitados no início do ano letivo, após planejamento dos conteúdos 

programáticos. 

 

Para aula de Iniciação Musical 

01 Pasta catálogo com 20 plásticos - somente alunos novos, demais alunos poderão utilizar do ano anterior 

01 Flauta Doce Yamaha com dedilhado Germânico - somente alunos novos, demais alunos poderão utilizar do 

ano anterior 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Observação:-  

 ETIQUETAR TODO O MATERIAL; 

 O material deverá ser reposto conforme houver necessidade; 

 Na compra dos materiais, evitar excesso e sofisticação; 

 O material deverá ser providenciado para o 1º dia de aula. 



                       

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL PARA JARDIM - 2019 

 

 

 

02 potes de tinta guache grande. 

01 Camiseta tamanho P (adulto e com nome) - usada. 

01  Livro de literatura infantil para biblioteca de classe – (faixa etária: 3 anos – Sugestões: 

Ruth Rocha; Todd Parr; Lucy Cousins etc.). 

05 Potes de massinha de modelar soft (Acrilex). 

01 Caixa de lápis de cera grosso (curton). 

01 Estojo de canetinhas (jumbo – 12 cores). 

01 Caixa de lápis de cor (jumbo). 

01 Estojo com 3 repartições. 

50 Folhas de papel sulfite 40 (A4). 

02 Tubos de cola Tenaz médio (110g). 

01 Pacotinho de lantejoulas grandes. 

02 Pacotinhos de gliter. 

01 Pacote de Filipinho. 

01 Pasta com elástico pequena (para agenda). 

01 Sacolinha de cadeira com nome (JR Confecções). 

02 Folhas de papel crepom (Sugestões de cores: marrom, laranja, amarelo, vermelho, verde). 

02 Folhas de papel colorset (coloridos). 

01 Folha de papel de seda. 

01 Pasta com trilho (para alunos novos). 

01 Pacote de papel laminado. 

01 Folha de EVA lisa. 

01 Folha de EVA com gliter. 

01 Quebra-cabeça de 6 a 10 peças (resistente – Sugestão: MDF). 
 

 

 
 

Observação:-  
• O material deverá ser entregue na 1ª reunião de pais; 

• Trazer sempre com o lanche, um guardanapo de tecido para forrar a mesa. 

• Todo o material deverá ser etiquetado, exceto os papéis e as folhas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       



                       

 

 

LISTA DE MATERIAL PARA MATERNAL - 2019 

 

01 Camiseta tamanho P (adulto e com nome - usada). 

01 Tela 30 x 30 cm. 

01 Livro de literatura infantil para a faixa etária de 0 a 3 anos (pop up ou fantoche). 

06 Potes de massinha de modelar soft (Acrilex). 

01 Brinquedo pedagógico (de preferência em MDF ou plástico resistente). 

01 Caixa de pintura a dedo (12 unidades). 

01 Pote de tinta guache grande. 

01 Esponja multiuso (verde e amarela). 

01 Caixa de giz de cera (Meu primeiro giz – Acrilex). 

01 Jogo de canetinha jumbo (Acrilex). 

01 Tubo de cola branca (500 ml). 

01 Pincel grosso e chato (n. 22). 

01 Trincha. 

01 Pano para limpar os pincéis (pequeno). 

01 Rolinho de espuma pequeno para pintura. 

01 Pacote de papel Lumi Color. 

01 Pacote de papel cartonado (bloco colorido). 

01 Pacote de papel laminado colorido. 

02 Folhas de papel crepom (Sugestões: vermelho, amarelo, verde, azul, laranja, marrom). 

01 Folha de papel microondulado. 

01 Folha de papel color-set. 

02 Folhas de EVA (Sugestões: verde, amarelo, laranja, azul, branco, vermelho, marrom, 

preto). 
01 Pacote de papel “filipinho color”. 

100 Folhas de papel sulfite branco “40” (A4). 

50 Folhas de papel sulfite branco (A3). 

04 Envelopes brancos para papel sulfite A3 (37 x 47 cm). 

01 Lixa grossa. 

01 Copo plástico resistente com tampa, para beber água (com nome). 

01 Pacote de palitos de picolé (100 unidades). 

01 Caixa de lápis de cor jumbo. 

01 Brinquedo grande para ficar na sala de aula (qualquer um que já tenha em casa). 

01 Pasta com trilho (transparente). 

01 Pasta plástica pequena para agenda. 

01 Saquinho de lantejoulas grandes. 

06 Botões (coloridos e tamanhos grandes). 

01 Foto da criança sozinha (10 x 15 cm) atualizada. 

01 Foto da criança com a família (10 x 15 cm) atualizada. 

01 Foto da criança (3 x 4 cm) atualizada. 
 

Observações:-  
• O material deverá ser entregue na 1ª reunião de pais; 

 Trazer sempre com o lanche, um guardanapo de tecido para forrar a mesa; 
• Todo o material deverá ser etiquetado, exceto os papéis e as folhas. 

 

 

 

 
 

                       



                       

 

 

 

LISTA DE MATERIAL PARA PRÉ I - 2019 

 

 

01 Caixa de lápis de cor (fino). 

01 Pasta plástica com elástico grande (espessura 3 cm – 35mm). 

01 Caixa de lápis de cera grosso (curton). 

04 Lápis pretos. 

02 Borrachas branca (TK Plast). 

01 Tesoura sem ponta (Tramontina). 

01 Apontador com depósito. 

03 Tubos de cola branca (Tenaz 110g). 

01  Estojo grande de três repartições. 

06 Potes pequenos de massa plástica soft (Acrilex). 

01 Caixa de guache com 12 cores. 

01 Pincel (Tigre nº 12). 

01 Pincel (Tigre nº 18). 

01 Camiseta tamanho médio (adulto e com nome - usada). 

01 Flanelinha ou perflex (para limpeza dos pincéis). 

100 Folhas de papel sulfite 40 (A4). 

01 Pacote de sulfite colorido. 

01 Pacote de papel Lumi Color. 

01 Pacote de papel laminado. 

01 Rolinho de pintura pequeno. 

01 Tela 20 x 30 cm. 

01 Brinquedo pedagógico (quebra-cabeça, monta tudo, lego, jogo da memória, 

engenheiro, dominó). 

01 Pasta plástica pequena para agenda. 

01 Jogo de canetinhas (fina - 12 cores – Sugestão: Faber Castel). 

01 Sacolinha de cadeira com nome (JR Confecções) – alunos novos. 

01 Pasta com trilho transparente – alunos novos. 

01  Livro de literatura infantil para biblioteca de classe (Faixa etária: 4 anos - Sugestões 

autores: Ruth Rocha; Sônia Junqueira; Eva Furnari; Mary França; Ana Maria Machado). 

01 Pacote de palitos de picolé (50 unidades). 

01 Caderno de desenho grande. 

01 Pacotinho de lantejoulas. 

01 Pacotinho de gliter. 

 

 

Observações:- 

• O material deverá ser entregue na 1ª Reunião de pais; 

• Trazer sempre com o lanche, um guardanapo de tecido para forrar a mesa; 

• Todo o material deverá ser etiquetado exceto, os papéis e as folhas. 
 

 

 

 

 
 



                       

 

 

 

LISTA DE MATERIAL PARA PRÉ II - 2019 

 

 

01 Estojo de canetinhas Pilot (pincel – 12 cores). 

01 Caixa de lápis de cor (Sugestões Faber Castel ou Maped – 24 cores). 

01 Caixa de giz cera curton (Sugestão: Faber Castel – 12 cores). 

06 Lápis pretos. 

01 Tesoura sem ponta (Tramontina). 

02 Tubos de cola Tenaz (110g). 

03 Borrachas macias (TK Plast). 

06 Massas para modelar – pote (Sugestão: Soft). 

02 Apontadores com depósito (Sugestões: Faber Castel ou Maped). 

01 Pincel fino (nº 12 - chato). 

01 Pano para limpar os pincéis (pequeno). 

01 Pacote Filipinho color 45 folhas. 

01 Pacote de papel laminado. 

01 Estojo com três repartições. 

01 Caderno de desenho grande (48 folhas). 

01 Camiseta (tamanho médio adulto - usada) com nome. 

50 Folhas papel sulfite colorido. 

04 Lixas finas. 

50 Folhas de sulfite 40 (A4). 

04 Envelopes: tamanho 25cm x 35cm (branco). 

01 Pasta tipo polionda pequena (para agenda). 

02 Pastas plásticas finas A4. 

01 Caixa de tinta guache (12 cores). 

01 Sacolinha de cadeira com nome (JR Confecções). – alunos novos. 

01 Pasta com trilho transparente – alunos novos. 

01 Caderno de desenho espiral com meia pauta Tilibra Kids. 

02 Cartolinas (cor clara). 

01 Folha de papel crepom. 

01 Potinho de lantejoulas. 

03 Penas coloridas (10 cm). 

02 Gibis infantis. 

01 Tela para pintura 20 x 30 cm. 

 

 
 

Observações:- 

• O material deverá ser entregue na 1ª reunião de pais. 

 Trazer sempre com o lanche, um guardanapo de tecido para forrar a mesa. 
• Todo o material deverá ser etiquetado, exceto os papéis e as folhas. 
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LISTA DE MATERIAL PARA O FUNDAMENTAL II 

Material de uso comum - 6º e 7º anos -  
 

01 Caderno brochurão de 50 folhas para evangelização (alunos novos), os demais   

poderão usar do ano anterior. 

01      Agenda- uma folha por dia. 

01 Régua 30 cm. 

01 Apontador com depósito. 

02 Borrachas comum. 

01      Jogo de esquadro (somente para o 6º ano). 

01      Compasso. 

01      Transferidor (somente para o 7º ano). 

05 Lápis pretos. 

03 Canetas (azul, vermelha e preta).  

01 Caneta para destacar texto – grifa texto. 

01 Tesoura sem ponta. 

01 Cola líquida pequena. 

01 Caixa de lápis de cor. 

01      Corretivo. 

50      Folhas de sulfite 40- entregar para o professor de Arte. 

01 Pacote de sulfite para uso pessoal (ficará em casa). 

01 Pasta de elástico para arquivamento das provas e trabalhos. 

01 Pasta catálogo com 30 plásticos para guardar trabalhos de Arte. (será usada até o 9º ano). 

02     Minidicionários: 1 da Língua Portuguesa e 1 bilíngue Espanhol/ Português 

01      Bloco de folhas pautadas para atividades que serão entregues aos professores. 

01      Caderno de 96 folhas para Matemática. 

01      Caderno de 96 folhas para Gramática e Redação. 

01     Caderno de 12 matérias (separar duas matérias para as disciplinas de: Inglês, Espanhol,   

         Geografia, História. Ciências. Para Arte e Ética 1 matéria.). 

 

 

 
 

OBS: NÃO É PERMITIDO O USO DE FICHÁRIO. 

 
 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

 ETIQUETAR TODO O MATERIAL; 

 O material deverá ser reposto conforme houver necessidade; 

 Na compra dos materiais, evitar excesso e sofisticação; 

 O material deverá ser providenciado para a 1ª semana de aula. 
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LISTA DE MATERIAL PARA O FUNDAMENTAL II 

Material de uso comum - 8º e 9º anos -  
 

01 Caderno brochurão de 50 folhas para evangelização (alunos novos),os demais  

poderão usar do ano anterior. 

01      Agenda- uma folha por dia. 

01 Régua 30 cm. 

01 Apontador com depósito. 

01      Compasso. 

01     Transferidor. 

02 Borrachas comum. 

05 Lápis pretos. 

03 Canetas (azul, vermelha e preta).  

01 Caneta para destacar texto – grifa texto. 

01 Tesoura sem ponta. 

01 Cola líquida pequena. 

01 Caixa de lápis de cor. 

01      Corretivo. 

01 Pacote de sulfite para uso pessoal (ficará em casa). 

01 Pasta de elástico para arquivamento das provas e trabalhos. 

01    Pasta catálogo com 30 plásticos para guardar trabalhos de Arte. (será usada até o 9º ano). 

02     Minidicionários: 1 da Língua Portuguesa e 1 bilíngue Espanhol/ Português. 

01      Bloco de folhas pautadas para atividades que serão entregues aos professores. 

02     Cadernos de 12 matérias. 

 

 
 

OBS: NÃO É PERMITIDO O USO DE FICHÁRIO. 

 

 
 

OBSERVAÇÃO: 
 

 ETIQUETAR TODO O MATERIAL; 

 O  material deverá ser reposto conforme houver necessidade; 

 Na compra dos materiais, evitar excesso e sofisticação; 

 O material deverá ser providenciado para a 1ª semana de aula. 

 

 


