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Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

A lista de material é constituída, única e exclusivamente, de itens indispensáveis ao cotidiano escolar do seu filho, no decorrer do 

ano letivo de 2019. Portanto, a entrega do material individual e coletivo deverá ser feita nos dias 16.01.2019 e 17.01.2019, no horário em 

que o aluno irá estudar.  

   

Observações: 

 1ª As listas abaixo estão de acordo com a Lei Federal 12.886/2013 e a Lei Municipal nº 8689/98; 

2ª Todo o material individual e de uso pessoal deverá ser identificado com o nome, ano e turno do aluno; 

 3ª Os cadernos e livros deverão ser encapados com plástico transparente; 

 4ª O início das aulas acontecerá no dia 22.01.2019;  

 5ª A lista de livros será disponibilizada, na escola, na 2ª quinzena de dezembro. 

 

 

Quantidade 
Solicitada 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

  

01 Blusa usada (para uso nas atividades de pintura durante as aulas de Arte) 

04 Cadernos brochura grande, com 48 folhas (capa dura) 

02 Canetas esferográficas – cor azul ou preta 

01 Corretivo em fita 

01 Escarcela com elástico (fina) 

01 
Estojo completo (1 caixa de lápis de cor, 1 caixa de lápis hidrocor, 2 lápis grafite, 1 apontador, 1 borracha, 1 cola em bastão 
grossa, 1 caixa de lápis de cera) 

01 Mini grampeador 

01 Pincel marca texto 

01 Régua – 30 cm 

01 Tesoura sem ponta (nome do aluno gravado) 

 

 

O kit Giroletras é composto por três livros de Literatura Infantil e um Passaporte de Leitura, no valor de R$139,00.    
Há duas opções para adquiri-lo: 

1    Na Tesouraria da Escola, efetuando pagamento acima apresentado. 
2- Na livraria de sua escolha, de acordo com os livros da lista que se encontra no site da Escola. Neste caso, a 

família adquire, na Escola, apenas o Passaporte de Leitura, no valor de R$ 26,40.   
 
 
 

MATERIAL PARA USO COLETIVO REFERENTE AO PROCESSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DO ALUNO 
 

QT MATERIAL TIPO DE USO 

02 
Blocos de papel A3 - 140g /m2 - (cor branca ou 
creme) 

Para confecção de cartões/cartazes em datas festivas, convites e nas aulas de artes 
para releitura de obras e etc. 

04 Blocos de papel A4 -140g /m2 (cor branca) 
Para confecção de cartões em datas festivas, convites e uso de atividades didático - 
curriculares. 

02 Caixa de hidrocor (grosso) com (12 cores)  
Para trabalhos individuais de desenho e pintura feitos nas aulas de Artes (ex: 
pontilhismo) e datas comemorativas (Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc). 

01 Caixa de gizão de cera 
Para trabalhos individuais de pintura feitos nas aulas de Artes e datas comemorativas 
(Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc). 

1m Feltro (azul, amarelo, vermelho ou verde) 
Para usar em trabalhos individuais feitos em materiais variados, em datas 
comemorativas (Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc) e em aulas de artes 
(ex: técnica da assemblage)  

1m Feltro estampado 
Para usar em trabalhos individuais (produção pedagógica) feitos em materiais 
variados, em datas comemorativas (Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães) e em 
aulas de artes (ex: técnica da assemblage) etc. 

02 Folhas de cartolina colorset 
Para produzir cartazes, placas, jogos, marcadores de livros, em trabalhos realizados 
pelos alunos sobre temáticas do conteúdo programático de sala de aula e etc. 

01 Folhas de cartolina laminada Para produzir cartazes, placas, jogos, marcadores de livros, etc. 
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01 Folha de papel celofane 
Para trabalhos individuais de pintura feitos nas aulas de Artes/ Produção de trabalhos 
para Semana de Arte, Ciências e Cultura/ Confecção de trabalhos de leitura do projeto 
Giroletras, datas comemorativas (Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc). 

02 Folhas de EVA - (emborrachado) com Gliter 
Para usar em maquetes, cartazes e trabalhos individuais. (ex: confecção de máscaras 
pelos alunos) 

04 Gibis (Mauricio de Sousa) Para leitura diária em sala de aula - Projeto de leitura da Escola: Giroletras. 

01 Revista usada Para pesquisa de palavras, manchetes e imagens.  

01 Pacote de papel A4 colorido (fluorescente) 
Para confecção de cartões em datas festivas, convites, trabalhos de Artes e diversos 
trabalhos pedagógicos 

02 
Pacotes de papel A4 colorido (Color Card) 120g/m2  

 
Para confecção de cartões em datas festivas, convites, trabalhos de Artes e diversos 
trabalhos pedagógicos 

02 Pacotes de papel tipo canson color Para confecção de cartões em datas festivas, convites. 

01 Pacote de papel A4 colorido- 75g/ m2 
Para confecção de cartões em datas festivas, convites, trabalhos de Artes e diversos 
trabalhos pedagógicos 

01 Pincel chato (cerdas claras) – nº 6, 8 ou 10 
Para trabalhos individuais de pintura feitos nas aulas de Artes e datas comemorativas 
(Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc). 

01 
Pote de tinta têmpera guache, na cor marron ou 
vermelho (250 ml) 

Para trabalhos individuais de pintura feitos nas aulas de Artes e datas comemorativas 
(Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc). 

1m Tecido estampado 
para usar em trabalhos individuais (produção pedagógica) feitos em materiais 
variados, durante o ano letivo e também  em datas comemorativas (Dia dos Pais, Dia 
dos Avós, Dia das Mães) e em aulas de artes  

02 Canetas para tecido 
Para trabalhos individuais de pintura feitos nas aulas de Artes e datas comemorativas 
(Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia das Mães, etc). 

04 Tubos de cola de silicone fria (60ml) 
Para usar em maquetes, cartazes e trabalhos individuais feitos em materiais variados 
(que não fixam com cola branca) e trabalhos pedagógicos interdisciplinares. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


