
Lista de materiais para o Kindergarten
2022-2023

Não o substitua se um nome de marca for especificado. Em nossa

experiência, essas marcas funcionam melhor e duram mais tempo com os

nossos pequenos aprendizes. Obrigado por seu apoio contínuo!

Materiais compartilhados na sala de aula
(Por favor, NÃO escreva o nome do seu filho(a) nestes itens porque estamos aprendendo a compartilhar)

● 6 JUMBO Elmer tubos de cola

● 1 embalagem de Play Doh 3oz or 4 oz

● 3 Crayola Crayons (Pacote normal de 24)

● 2 capas de côr sólida(Sem desenhos) com algibeiras(plástico)

● 1 tesoura de côr sólida ponta bicuda (por favot, não com segurança)

● 2 caixas de sacos de plástico de 1 galão

● 1 caixa de sacos de plástico de sanduíche

● 1 rolo de papel de toalhas

● 2 caixas de lenços de papel

Materiais Pessois do Estudante

(Por favor, escreva o nome do seu filho(a) nestes itens)

● Uma muda de roupa: Completa mudança de roupa num saco de plástico

com o nome do estudante. (Deve seguir o códico do uniforme escolar)

● 1 lancheira: Para trazer almoço e merenda.

● Mochila

● Items pessoais: Agasalho, moletom, e casaco!

● Garrafa de água reusável

● Headphones(fone de ouvidos)

Opcional:

● 1 folhas desinfectantes Lysol or Clorox

● 1 desinfetante para as mãos (grande ou pequeno)

● Copos de papel pequenos marca Dixie



Lista de materiais para o 1º Grau

Abaixo está a lista de materiais que serão necessários para os alunos

entrando no 1º grau na escola Atlantis Charter

Requisitado:

● Caixa de lápis rectangular de plástico duro com:

○ Lápis aguçados

○ Borrachas cor-de-rosa

○ Tubos de cola

○ Tesoura

● Auscultadores ou earbuds (de meter no ouvido)

● Crayola crayons pacote de 24

● Marcadores laváveis (Washable markers)

● Lápis de cores

● Expo Marcadores (finos)

● Cartões de notas (Index cards)

● Embalagem de Playdough 3oz ou 4 oz

● Garrafa de água reusável

● 1 caixa de sacos de plástico de 1 galão

● 1 Caixa de sacos de plástico de sanduíche

● 1 Pasta verde para  oBrain Buddies

Opcional: Será coletado no primeiro dia e adicionado à aula para uso em

sala de aula:

● Desinfetante para as mãos (garrafa da bomba)

● Toalhas de papel

● Clorox/Lysol toalhas desinfectantes

● Lenços de papel

● Copos de papel Dixie

● Utensilios de Plástico



Lista de materiais para o 2º Grau

Abaixo está a lista de materiais que serão necessários para os alunos

entrando no 2º grau na escola Atlantis Charter

Requirido:

● Caixa de lápis maleável ( não de plástico dura) com:

○ Lápis pré-aguçados Ticonderoga

○ Borrachas cor-de-rosa

○ Tubos de cola

○ Highlighters finas

○ Marcadores Expo finos (Fine-Tip Expo markers)

● Auscultadores (cobrindo os ouvidos)

● Tesoura

● Crayola crayons pacote de 24

● Marcadores laváveis (Washable markers)

● Lápis de cores

● Expo Marcadores (finos)

● 3 cadernos de notas de espiral pretos (Black Spiral Notebooks)

● 2 caixas de Lenços de papel

● Pastas - vermelho liso, azul liso, verde liso  
● Garrafa de água reusável

● 1  Pasta verde para o Brain Buddies

Optional: Será coletado no primeiro dia e adicionado à aula para uso em sala de

aula:

● Desinfetante para as mãos (garrafa da bomba)

● Toalhas de papel

● Clorox/Lysol toalhas desinfectantes

● Lenços de papel

● Post it notes

● Index cards

● Lápis, tubos de cola e marcadores Expo extra



Lista de materiais para o 3º Grau

Abaixo está a lista de materiais que serão necessários para os alunos

entrando no 3º grau na escola Atlantis Charter

Requirido:

● Caixa de lápis maleável ( não de plástico dura) com:

○ Lápis pré-aguçados amarelos

○ 4 Borrachas cor-de-rosa

○ 2 tubos jumbo de cola

○ Tesoura

○ 1 Highlighter

○ 1 pacote de marcadores Fine-Tip Expo

○ 1 pacote de marcadores Chisel-Tip Expo (multi-color)

● 5 Pastas com algibeira (1 Azul/1 Amarelo/1 verde/1 Vermelho)

○ Orange folder for STEM

● 1 caderno de redação

● 2 caderno de notas de espiral de uma matéria

● 1 pacote de crayons (não mais de 24)

● 1 pacote de marcadores (markers)

● 1 pacote de lápis de côr

● 6-pacotes de lenços de papel individuais

● 1 par de fone de ouvido ou auscultadores

● Garrafa de água reusável

Opcional: Será coletado no primeiro dia e adicionado à aula para uso em sala de

aula:

● Desinfetante para as mãos (garrafa da bomba)

● Toalhas de papel

● Clorox/Lysol toalhas desinfectantes

● Lenços de papel

● Post it notes

● Index cards

● Sacos Ziplock  todos os tamanhos)



Lista de materiais para o 4º Grau

Abaixo está a lista de materiais que serão necessários para os alunos

entrando no 4º grau na escola Atlantis Charter

Requirido:

● Caixa de lápis maleável ( não de plástico dura) com:

○ 3 Lápis #2 pré-aguçados

○ 1 caixa de borrachas

○ Tubos jumbo de cola

○ Tesoura

● 1 caderno de redação de espiral, 3 matérias

● 3 cadernos de notas de espiral de uma matéria

● 5 Pastas com algibeira (1 Azul/1 Amarelo/1 verde/1 Vermelho)

○ Orange folder for STEM

● Lápis de Côr

● Crayola Crayons

● 2 Fones de ouvido/fones de ouvido (mantenha um em casa)

● Garrafa de água reusável

Opcional: Será coletado no primeiro dia e adicionado à aula para uso em

sala de aula:

● Desinfetante para as mãos (garrafa da bomba)

● Toalhas de papel

● Clorox/Lysol toalhas desinfectantes

● Lenços de papel

● Desinfetante em Spray



Lista de materiais para o 5º Grau

Abaixo está a lista de materiais que serão necessários para os alunos

entrando no 5º grau na escola Atlantis Charter

Requirido:

● Caixa de lápis maleável ( não de plástico dura) com:

○ Lápis (Não Mecânico)

○ Borrachas

○ Tesoura

○ Marcadores Expo (markers)

○ Tubos de cola

● Auscultadores/fones de ouvido (ficarão na escola)

● 3 cadernos de notas de espiral de uma matéria

○ Um para STEM

● 1 Pasta ôr-de-laranja para STEM

● Crayons (pelo menos de 8 lapís)

● Markers (pacote de 8)

● Lápis de Côr

● Garrafa de água reusável

Opcional: Será coletado no primeiro dia e adicionado à aula para uso em

sala de aula:

● Desinfetante para as mãos (garrafa da bomba)

● Toalhas de papel

● Clorox/Lysol toalhas desinfectantes

● Lenços de papel

● Post it notes

● Index cards

● Pacote de papel pautado

● Highlighters



Lista de materiais para o 6º Grau

Abaixo está a lista de materiais que serão necessários para os alunos

entrando no 6º grau na escola Atlantis Charter

Requirido:

● Caixa de lápis maleável ( não de plástico dura) com:

○ Lápis

○ Aparador individual

○ Borrachas

○ 1 pacote de marcadores Fine-Tip Expo

○ Tubos de cola

○ Tesoura

○ Highlighter

● Auscultadores/fones de ouvido (ficarão na escola)

● Caderno de notas gráfico (para Matemática)

● 5 Pastas com algibeira (1 Matemática/Inglês/Estudos Sociais/Literacia)

○ Orange folder for STEM

● 2 cadernos de notas de 2-Matérias (1 para Ciências, 1 para Estudos Sociais)

● 1 cadernos de notas de 1- matéria para STEM

● Lápis de Côr

● Crayola Crayons

● Garrafa de água reusável

Opcional: Será coletado no primeiro dia e adicionado à aula para uso em sala de

aula:, nós os usamos rapidamente, então sinta-se à vontade para enviar vários:

● Lápis Extra para a sala de aula

● Desinfetante para as mãos (garrafa da bomba)

● Toalhas de papel

● Clorox/Lysol toalhas desinfectantes

● Lenços de papel

Por favor, não compre um keeper/zip style binders maior. Eles se tornaram muito

desorganizados ao longo do tempo!


