
 

 

 

 

✓ Sistema de Ensino Ph  - Cadernos  pH  Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia, Ciências e Artes. 

✓ Livro As Relações Saudáveis (parte 1 e 2) – Programa Escola da Inteligência  

✓ Book: Stars 3 Student’s Book, Stars 3 Workbook, Reader Measure the Weather and Reader 

The Perfect Pie - Sistema Bilíngue English Stars/Editora Macmillan  

✓ Livro DEVELOPER 1 - Programa de Educação Tecnológica Robomind, 3º Ano Ensino 

Fundamental 

✓ Livro: Educação Financeira Comportamental Nível 3 – Gênio das Finanças 

 

 

✓ 02 cadernos capa dura universitário grande (48 folhas-brochura/ obrigatório)  

✓ 01 pasta A4 com elástico para atividades de sala  

✓ 01 material dourado (Individual – 62 peças)  

✓ 01 caixa de lápis de cor – 24 cores  

✓ 01 conjunto de canetas hidrocor com 12 cores  

✓ 01 caixa de giz de cera com 12 cores 

✓ 03 lápis grafite  

✓ 02 borrachas  

✓ 01 régua 30cm  

✓ 01 apontador com depósito 

✓ 01 tesoura de pontas arredondadas  

✓ 02 canetas destaca texto  

✓ 01 cola líquida de 110g ou 01 cola bastão 90g  

✓ 01 tabuada de 01 a 10/PLASTIFICADA 

✓ 02 potes de tinta guache – 250 ml ( Cor: ROXO e VERDE CLARO 

 

Todos os materiais devem ser identificados com nome e turma do aluno(a) e repostos ao 

longo do ano 

 



 

 

 

✓ 50 folhas A4 BRANCO 180gr 

✓ 01 revista para recorte 

✓ 01 pacote de Papel Criativo colorido A4 (para dobradura) 

✓ 05 folhas de papel vegetal 

✓ 03 metros de barbante 

✓ 04 Corantes de anilina comestível ( 4 cores diferentes) 

✓ 01 palito de churrasco (de madeira) 

✓ 12 balões (vazio) 

✓ 1kg de argila não tóxica 

✓ 01 bloco de papel canson A3 180g  

 

Observação: esta é uma lista inicial. Conforme necessário, serão solicitados materiais ao longo 

do ano.  

 

 

✓ 02 Lápis (01 de nº 2 e o outro de nº4 

✓ 01 folha de papel espelho (dobradura) 

✓ 02 folhas de acetato de A4 transparente 

✓ 01 tubo de tinta acrílica preta com bico aplicador 

✓ 02 palitos de sorvete (madeira) 

✓ Tinta acrílica de cores diversas (06 cores) 

✓ 02 Pincéis (nº 14 e nº 16) 

✓ 01 rolo de papel toalha 

✓ 03 bastões de cotonetes 

✓ 01 rolo de fita crepe 18 mm x 10 m 

✓ 01 tábua de carne com medidas de: 32cm de comprimento x 24,5cm de largura + 10,5cm do 

cabo para o apoio com furo de 1cm abaixo da parte superior (pode ser substituída por outra 

base de madeira de dimensões similares)  

✓ 01 lata pequena (similar a lata de conserva de atum) 

✓ 02 cordas (para violão de afinação da nota MI aguda) ou fio de elástico de látex grosso 

✓ 01 clipe nº6/0 

✓ 01 botão simples com medida de 2 ou 3 cm 



 

 

✓ 01 pedra média achatada e lisa ou similar com tamanho de 6 cm de comprimento  

✓ 01 Cola colorida – 06 cores 

✓ 01 pincel marcador permanente ponta fina (cor preta) 

✓ 01 rolo de fita adesiva transparente 48 mm x 40 m 

✓ 01 fita adesiva colorida 12 mm x 10m 

✓ 01 camiseta usada 

 

Observação: esta é uma lista inicial. Conforme necessário, serão solicitados materiais ao longo 

do ano.  

 

IMPORTANTE: 

Material Didático: deve ser comprado na Escola. Consulte condições de aquisição na Secretaria 

Escolar. 

Sobre os itens 3 e 4:  os materiais serão solicitados pelo professor da disciplina no decorrer do trimestre. 

Não há necessidade de a família comprar todo o material de uma só vez e sim quando for solicitado 

pelos professores (orientados para solicitar no mínimo com uma semana de antecedência). 
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