
 

 

Lista de Material Escolar /2018 

 

 

 

 

Todo o material deve ser entregue a professora no primeiro dia de atividade de aula. 

O material deverá ser etiquetado com nome do aluno. 

 

 

 

 

 

 

01 Pacote de papel sulfite A4 Branco – (100folhas) 

01 Folha de emborrachado EVA (Cor opcional) 

01 Pacote de papel sulfite A4 (Colorido) 

01 Folha de papel crepom (cor opcional) 

01 Caixa de lápis de cor 12 cores 

01 Lápis preto 

01 Caixa de giz de cera com 12 cores 

01 Caixa de cola colorida com 06 unidades 

01 Tesoura sem ponta 

01 Vidro de cola branca 90g 

02 Rolos de fita adesiva colorido (cor opcional) 

 

 

 

 

 

 

01 Toalha de banho com nome 

01 Creme dental 

01 Escova de dente 

01 Escova de cabelo ou pente 

01 Vidro de shampoo 

01 Vidro de condicionador 

01 Sabonete com saboneteira 

01 Creme para o corpo 

01 Muda de roupa 

01 Roupa íntima 

 

 

 

Toda sexta-feira, a mochila irá para casa com a toalha usada na semana e deverá retornar na segunda-feira com uma 

toalha limpa. 

 

 

 

 

Tempo Complementar 

Ensino Fundamental I 

Material de uso individual 

Material de uso coletivo 



                                     

Lista de Material Escolar /2018 

 

 

 

 

 

Todo o material deve ser entregue a professora no primeiro dia de atividade de aula. 

O material deverá ser etiquetado com nome do aluno. 

 

 

 

 

01 Vidro de cola branca 90g 

01 Caixa de giz de cera com 12 cores 

01 Caixa de massa de modelar 

01 Tesoura sem ponta 

01 Lápis preto 

01 Caixa de lápis de cor 12 cores 

01 Pacote color set A4 - 60 Kg (cor opcional) 

01 Caixa de cola colorida com 06 unidades 

01 Pacote de papel sulfite A4 Branco 

01 Folha de emborrachado EVA (Cor opcional) 

01 Pacote de papel A3 - 60Kg  

 

 

 

 

 

 

01 Toalha de banho com nome 

01 Creme dental 

01 Escova de dente 

01 Escova de cabelo ou pente 

01 Vidro de shampoo 

01 Vidro de condicionador 

01 Sabonete com saboneteira 

01 Creme para o corpo 

01 Muda de roupa 

01 Roupa íntima 

 

 

Toda sexta-feira, a mochila irá para casa com a toalha usada na semana e deverá retornar na segunda-feira com uma 

toalha limpa. 

 

 

 

 

Tempo Complementar 

Educação Infantil 

Material de uso individual 

Material de uso coletivo 


