
 

  

Lista de Materiais- Ensino Fundamental 
3º, 4º e 5º Anos 

 
 

LISTA DE MATERIAIS 

Papel sulfite A4 (2 resmas com 500 folhas) 

40 Folhas de sulfite 40 

02 Pacotes de folhas lumi paper 

01 folha de papel contact  

02 caixas de massinha 

01 caderno de caligrafia  

01 folha de EVA 

2 metros de TNT (cores primarias) 

01 Caixa de tinta guache com 6 unidades 

01 material dourado  

01 caneta pilot preta tinta permanente  

01 cartela de etiquetas  

1 Durex largo 
Na mochila deve constar: 
02 Cadernos Espiral c/ 96 folhas (capa dura) e  
03 Cadernos Espiral c/48 folhas (capa dura) 

Caderno desenho capa dura 

Cola Bastão 

Cola branca liquida 

Estojo 

02 canetas esferográficas (Azul e preta) 

Apontador 

Marca texto 

Caixa de lápis de cor (24 unidades) 

Caneta hidrográfica (12 cores) 

Tesoura sem ponta 

Régua 30 cm (não drobrável) 

Lápis  

Borracha  

Biblioteca da classe:  
02 Gibis 

01 Revista “Recreio” 

01 Livro de literatura adequada a idade e ano do aluno 

02 revistas 

Brinquedoteca da classe:  
Trazer um jogo analógico (quebra-cabeça, xadrez, 
dama)ou digitais do interesse do aluno. 

 

ITENS PESSOAIS  
A partir do dia 20/01 será obrigatório o uso da 
camiseta de uniforme, por motivos de segurança. 
Troca de roupa que seja do uniforme completo, 
trazendo uma blusa de frio do uniforme. Estará 
disponível na loja de uniforme network. Horário de 
funcionamento das 9h ás 16h. 
Kit de escovação e higiene pessoal (bolsinha) pasta 
de dente e escova, fio dental, toalha de mão, lenço 
de papel, para alunos alérgicos manter uma dose 
de repelente, protetor solar e remédios com receita 
médica, neste caso será necessário avisar a 
secretária/professora/enfermaria que foi enviado o 
remédio). 
Lancheira térmica com lanches saudáveis em 
tappuewer individual identificado com nome do 
aluno se necessitar de refrigeração. Sobras serão 
descartadas e não poderão ser colocados na 
geladeira se não estiver nas normas. A escola 
também conta com refeitório e cantina para 
compra de lanches. 
  

Organização de Materiais e previsão de uso para o 
ano letivo. 
Terá disponível os materiais da lista na nossa 
papelaria.  
A mochila e todo material do aluno deverá ser 

devidamente identificado com nome do aluno/nível/ 

turma, em letra de forma fixado em local de fácil. 

Material que ficará na escola deverá ser entregue 

exclusivamente para a professora da turma do dia 20-01 

à 24-01  de 2020                                                                             

 

 

visualização pois o próprio aluno irá guardar e 

organizar. 


