
  

 

 

 
 DURANTE O ANO LETIVO PODERÁ SER SOLICITADO REPOSIÇÃO DE 

MATERIAIS EM CASO DE NECESSIDADE. 
 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL - PEDAGÓGICO 

Quant. Material Utilização 

1 Pasta plástica polionda com elástico (2cm) – cor azul Uso pessoal 

1 Tubo de cola líquida - tamanho médio (110g) 
Ativ. Gerais de todas as 
disciplinas 

1 Caixa de gizão de cera - 12 cores Ativ. Artes variadas 

1 Caixa de canetinha hidrocor - 12 cores  Ativ. Artes variadas 

1 Estojo escolar contendo: Uso pessoal 

1  - lápis preto (não pode ser lapiseira) Uso pessoal 

1  - lápis de cor (12 cores) - (não pode ser aquarelável) Uso pessoal 

1  - borracha branca  Uso pessoal 

1  - apontador  Uso pessoal 

1 
Tesoura sem ponta - (de inox com cabo plástico) – com 
o nome gravado 

Uso pessoal 

2 
Caderno capa dura (48 folhas) - tamanho universitário 

costurado (01 cor verde e 01 cor vermelha) 
Ativ. Pedagógicas durante 
ano letivo 

1 
Pote de plástico vazio (para guardar giz de cera) (com o 
nome do aluno) 

Uso pessoal 

1 Gibi Ativ. de leitura  

1 Revista usada (Claudia, Manequim, Caras...) Ativ. de recorte  

1 
Camisa de malha lisa - tamanho P adulto (para proteger 
o uniforme na aula de pintura) 

Uso pessoal 

 

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL – USO DIÁRIO 
 

                                       Esses materiais ficarão na Escola, no armário do aluno. 

Quant. Material Utilização 

1 Bolsinha com creme dental, escova de dente e fio dental Uso pessoal 

1 Bolsinha com xampu, condicionador e pente ou escova Uso pessoal 

1 Sabonete líquido Uso pessoal 

1 Chinelo Uso pessoal 

 

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL – USO DIÁRIO 
 

Esses materiais deverão vir diariamente em uma bolsa à parte. 

Quant. Material Utilização 

1 Toalha de banho Uso pessoal 

1 
Uniforme completo, com cueca ou calcinha (para troca 
após o banho) 

Uso pessoal 
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  O material acima deverá ser entregue no primeiro dia de aula do Horário Integral, 

que será dia 03/02/22 (5ª feira). 

  O caderno e o livro deverão ser etiquetados com o nome do(a) aluno(a). 

  Favor colocar o nome em todo material. Isso facilita a devolução de materiais 

esquecidos na Escola. 

 

 

 

 

LISTA DE LIVRO - INGLÊS 

Next Station  – Student’s Book  with Workbook - Starter – Ed. Macmillan Education  (ISBN 

9786685737202) 

 

 


