
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DOS ANOS INICIAIS  

 

LISTA  DE  MATERIAL  ESCOLAR  2022  –  1º  ANO 

 
KIT DO 
ALUNO: 
todas as 
disciplinas, 
uso diário 
obrigatório 

 
3 lápis nº 2 com nome 
2 borrachas com nome 
1 apontador com nome 
4 tubos de cola branca líquida 
 

  
1 caixa de lápis de cor 12 cores  
1 tesoura pequena (sem ponta 
com nome gravado) 
1 garrafinha de água 

 
Kit de 
Português, 
História, 
Geografia  
e Ciências 

 
2 cadernos grandes, 96 folhas, capa dura  
1 caderno pequeno, 48 folhas capa dura 
1 pasta de papel com grampo 
2 gibis (sem nome) 
1 caixa de massa de modelar 
1 pasta de elástico fina 
2 livros literários que serão indicados posteriormente na plataforma 
Moodle Ypê 
 

 
Kit de 
Matemática  

2 cadernos grandes, capa dura, 96 folhas. 
1 régua de 30cm 
1 fita métrica 

 
Kit  de 
Artes     
Visuais   

1 camiseta toda branca do tamanho da criança. Sem estampas e sem 

botões. A senhora Mercês, responsável pelo uniforme do CEPAE, vende 

a R$ 15,00. Contato: 62984114976. Não esquecer de colocar o nome 

da criança na etiqueta ou dentro da camiseta. Obs. Não bordar o 

nome da criança. 

1 tela para pintura de tamanho 20cmx 30cm 

 
Kit Ed. 
Física 
 

 
1 caderno grande, capa dura, 48 folhas 
1 pasta plástica 

 
Material de 
uso 
coletivo* 

 
1 tubo de cola grande (1kg) 
 
*A aquisição do material de uso coletivo é opcional. 

 
 OBSERVAÇÕES: 

• À medida que acabarem ou se perderem os lápis, borrachas, colas, lápis de 
cor e outros, deverão ser repostos no material das crianças. 

• Favor colocar nome em todo material escolar (exceto de uso coletivo), 
inclusive no uniforme e agasalhos, pois a escola não pode se responsabilizar 
por itens perdidos. 
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LISTA  DE  MATERIAL  ESCOLAR  2022  –  2º  ANO 

 
KIT DO 
ALUNO: 
todas as 
disciplinas, 
uso diário 
obrigatório 

 
3  lápis nº. 2 com nome 
2  borrachas com nome 
1  tubo de cola branca líquida 
1 apontador (c/ depósito) 

  
1 tesoura pequena (sem ponta 
com nome gravado) 
1 caixa de lápis de cor 12 cores 
1 garrafinha de água 

 
Kit  de  
Português, 
História, 
Ciências  e 
Geografia 

 
3 cadernos grandes, 48 folhas, capa dura, com margens e com nome 
 
2 livros literários que serão indicados posteriormente, na plataforma  
   Moodle Ypê. Aguardem 
2  gibis sem nome (livre escolha) 
2 caixas de massinha para modelar 

 
Kit  de  
Matemática 
 

 
1 caderno grande, capa dura, 48 folhas, com margens (pode usar o do 
ano 
    passado) 
3 folhas de papel almaço quadriculado A4 
1 folha de papel de seda 
1 carretel de linha 10 para pipa 
3 varetas de bambu 
1 ábaco com suporte 
1 régua de 30 cm (madeira ou plástico maleável)  mesma do Kit do 
aluno 

 
Kit de Artes     
Visuais   

 

1 camiseta toda lisa de malha escura (Ex. preto, marrom,vermelho, 

azul marinho, verde escuro, etc...) do tamanho da criança. Sem 

estampas e sem botões. A senhora Mercês, responsável pelo uniforme 

do CEPAE, vende a R$ 15,00. Contato: 62984114976. Não esquecer 

de colocar o nome da criança na etiqueta ou dentro da camiseta. 

Obs. Não bordar o nome da criança. 
1 caneta para tecido na cor PRETA 

 
Kit de 
Ed. Física 

 
1 pasta plástica com grampo de 1 cm para arquivamento de tarefas  
1 caderno grande de desenho 

 
Material de 
uso 
coletivo* 

 
1 jogo de xadrez 
 
*A aquisição do material de uso coletivo é opcional. 

 
 OBSERVAÇÕES: 

• À medida que acabarem ou se perderem os lápis, borrachas, colas, lápis de 
cor e outros, deverão ser repostos no material das crianças. 

• Favor colocar nome em todo material escolar (exceto de uso coletivo), 
inclusive no uniforme e agasalhos, pois a escola não pode se responsabilizar 
por itens perdidos. 
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LISTA  DE  MATERIAL  ESCOLAR  2022  –  3º  ANO 

 
KIT DO 
ALUNO: todas 
as disciplinas, 
uso diário 
obrigatório 

2 lápis nº 2 ou lapiseira nº 09 
2 borrachas 
1 tubo de cola branca líquida 
1 régua de 30 cm 
1 apontador 
 

1 caixa de lápis de cor 12 cores 
1 tesoura pequena (sem ponta 
com nome gravado) 
1 garrafinha de água 

 
 
PORTUGUÊS 
 
 

1 caderno grande de 96 folhas, capa dura; 
1 caderno capa dura, 48 folhas, não espiral (para diário) 
1 pasta plástica com elástico; 
2 livros literários (serão indicados posteriormente, para cada aluno, na  
   Plataforma Moodle Ipê, via mensagem privada); 

 
MATEMÁTICA 

 
1 caderno grande, capa dura, 96 folhas, brochura (não espiral) 

 
HISTÓRIA 
GEOGRAFIA 
CIÊNCIAS 
 
 

1 pasta plástica com elástico ou grampo (pode reaproveitar) 
3 cadernos grandes, capa dura, 96 folhas, não espiral 
1 bloco papel Canson Layout A4 colorido 
1 pasta transparente com grampo ou elástico (pode reaproveitar) 

 
MÚSICA 

1 caderno de capa dura de 48 folhas 
1 folha de EVA 

 
ED. FÍSICA 
 

 
1 caderno grande, capa dura, 48 folhas 
 

 
Material de 
uso coletivo* 

 
1 tesoura sem ponta 
 
*A aquisição do material de uso coletivo é opcional. 

 
 OBSERVAÇÕES: 

• À medida que acabarem ou se perderem os lápis, borrachas, colas, lápis de 
cor e outros, deverão ser repostos no material das crianças. 

• Favor colocar nome em todo material escolar (exceto de uso coletivo), 
inclusive no uniforme e agasalhos, pois a escola não pode se responsabilizar 
por itens perdidos. 
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LISTA  DE  MATERIAL  ESCOLAR  2022  –  4º  ANO 

 
KIT DO 
ALUNO: todas 
as disciplinas, 
uso diário 
obrigatório 

2 lápis nº 2 ou lapiseira nº 9 
2 borrachas 
2 tubos de cola líquida pequena 
1 régua de 30 cm 
1 apontador com depósito 
 

1 caixa de lápis de cor grande 
1 tesoura pequena (sem ponta 
com nome gravado) 
1 garrafinha de água 

 
 
PORTUGUÊS 
 

 
1 caderno grande 96 folhas, capa dura (não espiral) 
1 caderno grande capa dura ( para Diário, 48 folhas (não espiral) 
2 livros literários serão indicados posteriormente na plataforma 
Moodle Ypê 
2 gibis   

 
MATEMÁTICA 

 
1 caderno grande, capa dura, 96 folhas, brochura (não espiral) 

 
HISTÓRIA 

1 caderno grande, capa dura, 96/100 folhas (NÃO espiral) 
1 pasta plástica com grampo 

 
GEOGRAFIA 
 

1 caderno grande, capa dura, 96 folhas (não pode ser espiral) 
1 bloco de papel sulfite A4, 100 folhas brancas 

 
CIÊNCIAS 

 
1 caderno grande, capa dura, 96 folhas 

 
MÚSICA  

1 caderno de capa dura de 48 folhas 
1 folha de EVA 

 
ED. FÍSICA 

 
1 caderno grande, capa dura, 48 folhas 
 

 
Material de 
uso coletivo* 

 
1 álcool em gel 
 
*A aquisição do material de uso coletivo é opcional. 

 
 OBSERVAÇÕES: 

• À medida que acabarem ou se perderem os lápis, borrachas, colas, lápis de 
cor e outros, deverão ser repostos no material das crianças. 

• Favor colocar nome em todo material escolar (exceto de uso coletivo), 
inclusive no uniforme e agasalhos, pois a escola não pode se responsabilizar 
por itens perdidos. 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 – 5º ANO 
 

KIT DO 
ALUNO: todas 
as disciplinas, 
uso diário 
obrigatório 

3 lápis nº 2B ou 4B ou 
lapiseira nº 9 

2 borrachas 
2 tubos de cola 
1 régua de 30 cm 

1 apontador 
1 caixa de lápis de cor grande 
1 tesoura pequena (sem ponta 
com nome gravado) 
1 garrafinha de água 

 
 

PORTUGUÊS 

 
2 cadernos grandes, 96 folhas, capa dura (Pode ser espiral) 
2 livros literários serão indicados posteriormente na plataforma 
Moodle Ypê 1 pasta com elástico 
1 pasta L 
1 gibi ou história em quadrinho ou mangá (sem nome gravado) 
1 estojo de canetinhas hidrográficas (mínimo 12 cores – uso pessoal) 
1 bloco de criative paper colorido (uso pessoal) 

 
 

MATEMÁTICA 

 
2 cadernos grandes, brochura, capa dura, 48 folhas (NÃO espiral) 
1 bloco de chamequinho colorido 
Lápis de cor (mesmo do kit do aluno) 
1 pasta L de plástico 
1 compasso (uso pessoal) 
1 régua de 30cm (uso pessoal) 

 
HISTÓRIA 

 
1 caderno grande, capa dura, 96/100 folhas (NÃO espiral) 
1 pasta plástica com grampo 

 
 

GEOGRAFIA 

 
1 caderno grande, capa dura, 96 folhas 
1 atlas do geográfico 
1 bloco de papel sulfite A4 de 100 folhas brancas 

 
CIÊNCIAS 

 
1 caderno grande, capa dura, 96 folhas 

 
MÚSICA 

1 caderno de capa dura de 48 folhas 
1 escaleta 

 
ED. FÍSICA 

 
1 caderno de 48 folhas, capa dura 

Material de 
uso coletivo* 

1 calculadora 
 
*A aquisição do material de uso coletivo é opcional. 

 

OBSERVAÇÕES: 

• À medida que acabarem ou se perderem os lápis, borrachas, colas, lápis de 
cor e outros, deverão ser repostos no material das crianças. 

• Favor colocar nome em todo material escolar (exceto de uso coletivo), 
inclusive no uniforme e agasalhos, pois a escola não pode se responsabilizar 
por itens perdidos. 
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LISTA  DE  MATERIAL  ESCOLAR  2022  –  6º  ANO 

 

A partir do 6º ano os materiais são solicitados após o retorno escolar em sala de 
aula, conforme a necessidade de cada disciplina. 

 

Recomendamos, porém, que o estudante tenha como kit diário os seguintes itens: 
Lápis, borracha, caneta, apontador, tesoura, lápis de cor e pelo menos um 

caderno grande com várias matérias. 

 
   
 


