
 

 
LISTAS DE MATERIAIS  

 
Ens. Fundamental I  

2021  
 

DATA DA ENTREGA: 1º/2/2021 – Início ano letivo 
 

Esta lista encontra-se disponível na Papelaria Art Papel Av. Sapopemba, 8297- tel. 2703-6226  
 

Informações Importantes:  
 

✔ 1ª REUNIÃO DE PAIS E MESTRES ON LINE 
 

• 27/1/2021 – Ed Infantil – Turmas da Manhã às 18h00 e turmas da Tarde às 19h30 

• 28/1/2021 – Ens. Fundamental I – Turmas da Manhã às 18h00 e turmas da Tarde às 19h30 

• 29/1/2021 – participar um responsável E o aluno: 
6º, 7º e 8º anos: anos: às 18h00 
9º ano e Ens. Médio: às 19h30 

 

✔ Uniforme completo e tênis COM velcro - tudo com o nome da criança;  

✔ Todos os materiais deverão estar identificados e etiquetados com o nome e a turma do (a) aluno (a). 

✔ Os materiais deverão ser repostos de acordo com a necessidade;  

✔ Durante o ano letivo alguns materiais serão solicitados de acordo com as atividades da apostila, aulas de 
culinária, laboratório e maker;  
 

✔ Sugestão: Deixar na mochila DIARIAMENTE, uma necessaire com: 

 01 lencinho de papel 

 01 toalha umedecida  

 01 avental plástico  

 01 tubinho de álcool em gel  

 02 trocas de roupas (calor e frio – 

 não é necessário ser do uniforme)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1º ao 5º ANO 
 

Qt   Descrição 

02   caderno universitário - espiral capa dura (96 folhas) 

01   apontador com depósito 

02   borracha branca macia 

03   lápis grafite preto 

01   estojo escolar com duas repartições 

01   tesoura com ponta arredondada 

02   caneta marca texto amarela 

01   caneta permanente para CD – preta ou azul 

01   lápis de cor 36 cores 

01   régua de acrílico de 20 cm (para ficar no estojo) 

04   cola bastão – (sugestão de marca: Pritt ou Bic)  

01   cola  líquida 

02   potes massa de modelar pequeno (sugestão de marca: Soft / Fofinha – base amido) 

01   pincel escolar chato nº16 

01   caixinha de tinta guache com 6 cores 

01   bloco de papel canson 140g/m² tamanho A4 – creme 

05   envelope branco A4 

01   rolinho de dupla face 

01   livro de literatura apropriado para idade 

01   pasta plástica fina com elástico  

02   folha EVA gliter – azul e dourado ou vermelho e prata 

02   sulfite amarelo A4 com 100 fls. 

01   material dourado (pequeno) 

01 mochila (sugestão: com rodinha) 

01  lancheira 

 

 

4º e 5º ANOS - acrescentar 

 

03   canetas - azul, preta e vermelha 

01   corretivo líquido  

01  régua de 30 cm (acrílica) 

01   jogo de caneta hidrográfica (canetinha ponta fina) 

01   régua transferidor – somente 5º ano 

01   compasso – somente 5º ano 
 


