
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADERNOS:    

 

03 Cadernos - 48 folhas  PEQUENO(brochura) com margem.  

01 Caderno desenho PEQUENO, sem margem.  

01 Caderno GRANDE quadriculado com margem 48 fls. 1x1, pedagógico. 

 

 

 

MATERIAIS DIVERSOS: 

 

01 Revista ( usada)  

01 Estojo escolar com 2 zíperes 

02 Lápis preto 

01 Borrachas macias 

01 Apontador com depósito 

01 Cx. de lápis de cor 

01 Cx. tinta guache, 6 cores 

01 Pincel nº 14 (chato)  

01Tubo de cola branca (90 gr.) 

01 Tesoura sem ponta com nome  

04 Envelopes de papel A4 (branco) 

01 Folha de  E.V.A – lisa 

01 Folha de  E.V.A – Estampada ou Glitter 

01 Gibi (pode ser usado, bom estado) 

01 Régua (30 cm.) comum 

02 Caixa de massa de modelar com amido 

04 Colas em bastão 

01 Pasta plástica fina 

01 Pote de margarina  

01 Cx. de lenço de papel 

01 cartela de adesivos pequenos 

50 Folha sulfite  

1 caixa de giz de cera  

2m de papel contact transparente 

 

 

 

 

 

 

 

             UNIFORME ESCOLAR 
Uso obrigatório desde o 1º dia de aula 

Colocar nome em todas as peças do uniforme 

* Conjunto calça e jaqueta ou moletom 

* Bermuda (se usar leg, na cor azul ou branca) 

* Camiseta de manga curta ou longa (quando usar básica 

embaixo da manga curta, na cor branca ou azul). 

* Tênis (uso obrigatório, nas aulas de Educação Física). 

1º ANO  
ENSINO FUNDAMENTAL 

 

LISTA DE MATERIAIS 2020 

                              OBSERVAÇÕES: 

 

1. Cadernos encapados com plástico transparente. 

2. Etiquetar todo o material com nome, série e 

turma. 

3. Alguns materiais poderão ser solicitados no  

    decorrer do ano, caso haja necessidade. 

Comunicado  

Ao final do 4° bimestre estaremos enviando o 

“Informativo” com as datas do ano letivo de 2020. 

(Início das aulas, reuniões, entregas de material...) 
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E-mail: cvnsg@educacaovicentina.com.br - Site: cvnsg.com.br 
Fone/Whats: (46) 3220-1200         
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CADERNOS: 

 

04 Cadernos 48 folhas pequeno (brochura) com margem  

(Favor colocar na etiqueta de cada caderno o nome do 

 Educando.  

01 Caderno brochurão, com margem 

 (Produção de Texto) 

01 Caderno quadriculado (matemática tam. 

 quadrinhos7mm x7mm). 

01 caderno de caligrafia pequeno. 

 

MATERIAIS DIVERSOS: 

01 Estojo escolar. 

02 Lápis pretos (identificados). 

01 Borracha. 

01 Apontador com depósito (identificado). 

01 Cx. de lápis de cor, 12 cores. 

01 Cola bastão (identificada).  

01 Pincel nº 10 (identificado). 

01 Tubo de cola branca (90 gr.)  

01 Tesoura sem ponta com nome gravado. 

06 Envelopes de papel A4 (branco).  

01 Cx. tinta guache, (seis cores ou mais) 

01 Revista para recorte. 

01 Pacote de papel colorset-extra paper-cil. 

01 Folha de . E.V.A. lisa  

01 Folha de E.V.A com gliter.  

02 Gibis (podem ser usados, bom estado) identificados. 

15 Etiquetas identificadas. 

01 Régua (15 cm.) comum (identificada). 

01 Régua geométrica (identificada). 

01 Livro infantil com identificação. 

01 caixa de material dourado identificado 

 (com unidade, dezena e centena). 

01 pasta escolar com elástico fina identificada.  

02 cartelas de adesivos pequenos. 

50 Folhas de sulfite  

02 colas gliter  

03 colchetes tamanho 09 

02 pratos de papelão médios  

Meio metro de contact transparente 

02 tubos de cola quente fina. 

01 marca texto. 

             UNIFORME ESCOLAR 

 

Uso obrigatório desde o 1º dia de aula 

Colocar nome em todas as peças do 

uniforme 

* Conjunto calça e jaqueta ou moletom 

* Bermuda (se usar leg, na cor azul ou 

branca) 

* Camiseta de manga curta ou longa 

(quando usar básica embaixo da 

manga curta, na cor branca ou azul). 

* Tênis (uso obrigatório nas aulas de 

Educação Física). 

                          OBSERVAÇÕES: 

 

1. Cadernos encapados com plástico transparente. 

2. Etiquetar todo o material com nome, série e 

turma. 

3. Alguns materiais poderão ser solicitados no  

    decorrer do ano, caso haja necessidade. 

LISTA DE MATERIAIS 2020 
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CEP: 85501-020 – Pato Branco/PR 
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2º ANO  
ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Comunicado  

Ao final do 4° bimestre estaremos enviando o 

“Informativo” com as datas do ano letivo de 2020. 

(Início das aulas, reuniões, entregas de material...) 
 

 

mailto:cvnsg@educacaovicentina.com.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADERNOS: 

01 Caderno brochura grande - 48 folhas. 

01 Caderno quadriculado (quadrinhos pequenos). 

06 Cadernos de linguagem, 48 folhas  

(Brochura) com margem. PEQUENO 

01 Caderno de caligrafia 48 folhas PEQUENO 

 

MATERIAIS DIVERSOS:  
01 Revista para recorte. 

03 Lápis de escrever. 

01 Régua de 30 cm. 

02 Borrachas (brancas). 

01 Apontador com depósito. 

01 Cx. de lápis de cor 12 cores. 

01 Cx. de tinta guache 6 cores. 

01 Tubos de cola branca 90 gr. 

01 tubo de cola bastão. 

01 Tesoura sem ponta com nome. 

01 Pincel nº. 14 (chato).  

02 Folhas de  E.V. A.   

 01 Cartolina branca.  

01 Pacote  papel colorset-extra paper-cil. 

02 Gibis. 

01 Cx. de giz de cera 12 cores. 

04 Envelopes (tamanho A4). BRANCO 

02 Cartelas de adesivos. 

50 Folhas de sulfite  

01 pasta plástica fina com elástico  

01 mini dicionário de português 

01 caixa de material dourado identificado 

 (com unidade ,dezena e centena). 

 

 

 

 

3º ANO  
ENSINO FUNDAMENTAL 

 

LISTA DE MATERIAIS 2020 

UNIFORME ESCOLAR 

 

Uso obrigatório desde o 1º dia de aula 

Colocar nome em todas as peças do uniforme 

* Conjunto calça e jaqueta ou moletom 

* Bermuda (se usar leg, na cor azul ou branca) 

* Camiseta de manga curta ou longa (quando usar 

básica embaixo da manga curta, na cor branca ou 

azul). 

* Tênis (uso obrigatório nas aulas de Educação 

Física). 

Província Brasileira da Congregação das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo 
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                              OBSERVAÇÕES: 

 

1. Cadernos encapados com plástico transparente. 

2. Etiquetar todo o material com nome, série e 

turma. 

3. Alguns materiais poderão ser solicitados no  

    decorrer do ano, caso haja necessidade. 

Comunicado  

Ao final do 4° bimestre estaremos enviando o 

“Informativo” com as datas do ano letivo de 2020. 

(Início das aulas, reuniões, entregas de material...) 
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CADERNOS: 

06 Cadernos 48 folhas (brochura) com margem.  

01 Caderno quadriculado PEQUENO com margem 

 (quadrinhos pequenos) 48 folhas. 

01 Caderno (grande) brochura 48 folhas. 

 

MATERIAIS DIVERSOS: 

03 Lápis de escrever. 

02 Borrachas (branca). 

01 Apontador com depósito.  

01 Cx. de lápis de cor 12 cores. 

01 Tubo de cola branca 90 gr. (líquida). 

01 Tesoura sem ponta com nome. 

02 Gibis. 

01 Bastão de cola quente, fino. 

01 Revista para recorte. 

01 Cartela de adesivo.(pequena) 

02 folhas E.V. A. liso  

01 Cartolina (branca). 

01 Régua normal 30 cm.  

01 Marca texto. 

04 Envelopes A4 branco. 

01 cola bastão 

01 caixa de massinha de modelar 

50 palitos de picolé  

50 folhas de sulfite  

01 pincel  

01 caixa de tinta guache 

01 Pacote  papel colorset 

01 Pacote Argila 

1 rolinho de barbante de crochê – cru n°6 

 *01 caixa de lenço de papel. (com 100 ou 2 caixas com 50) 

 

 

 

 

 

4º ANO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

  

LISTA DE MATERIAIS 2020 

             UNIFORME ESCOLAR 

 

Uso obrigatório desde o 1º dia de aula. 

Colocar nome em todas as peças do 

uniforme. 

* Conjunto calça e jaqueta ou moletom. 

* Bermuda (se usar leg, na cor azul ou 

branca). 

* Camiseta de manga curta ou longa (quando 

usar básica embaixo da manga curta, na cor 

branca ou azul). 

* Tênis (uso obrigatório nas aulas de 

Educação Física). 
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                         OBSERVAÇÕES: 

 

1. Cadernos encapados com plástico transparente. 

2. Etiquetar todo o material com nome, série e 

turma. 

3. Alguns materiais poderão ser solicitados no  

    decorrer do ano, caso haja necessidade. 

Comunicado  

Ao final do 4° bimestre estaremos enviando o 

“Informativo” com as datas do ano letivo de 2020. 

(Início das aulas, reuniões, entregas de material...) 
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CADERNOS: 

01 Caderno quadriculado PEQUENO com margem 

 (quadrinhos pequenos) 48 folhas. 

01 caderno p/ rascunho (pode ser usado). 

07 Cadernos pequenos 48 folhas (brochura) com margem.  

 

MATERIAIS DIVERSOS: 

02 Lápis de escrever.  

01 Borracha branca. 

01 Apontador com depósito.  

01 Cx. de lápis de cor 12 cores. 

01 cola bastão. 

01 Tesoura sem ponta (com nome). 

01 Marca texto. 

01 Régua. (30 Cm). 

01 Caneta azul. 

01 Caneta vermelha. 

*01 Pasta com elástico fina (com nome). 

* 01 compasso. 

*01 caixa de lenço de papel com 100 unidades. 

*50 folhas de papel sulfite 

* 01 tubo de cola branca 90 g 

* 01 caderno brochurão - 48 folhas. 

     * um lápis ficará no colégio (com nome). 

* 10 folhas de papel almaço. 

* 02 folhas de E.V.A. (qualquer cor) 

* 01 metro de papel contact, transparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º Ano 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 LISTA DE MATERIAIS 2020 

                              OBSERVAÇÕES: 

 

1. Cadernos encapados com plástico transparente. 

2. Etiquetar todo o material com nome, série e 

turma. 

3. Alguns materiais poderão ser solicitados no  

    decorrer do ano, caso haja necessidade. 

             UNIFORME ESCOLAR 

 

Uso obrigatório desde o 1º dia de 

aula. 

Colocar nome em todas as peças 

do uniforme. 

* Conjunto calça e jaqueta ou 

moletom. 

* Bermuda (se usar leg, na cor azul 

ou branca). 

* Camiseta de manga curta ou longa 

(quando usar básica embaixo da 

manga curta, na cor branca ou 

azul). 

* Tênis (uso obrigatório nas aulas de 

Educação Física). 
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Comunicado  

Ao final do 4° bimestre estaremos enviando o 

“Informativo” com as datas do ano letivo de 2020. 

(Início das aulas, reuniões, entregas de material...) 
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