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LISTA DE MATERIAL 2021

Ensino Fundamental  - Anos Iniciais 4º e 5º Anos

(Alunos Novos)

MATERIAIS

Apontador com depósito 

Borrachas brancas

Caderneta de anotações pequena

Caderno de caligrafia (pequeno)

Caça-palavras

Calculadora Simples

Caixas de lápis de cor grande (24 cores)

Caneta marca texto

Cadernos de linguagem 48 fls (capa dura) sem personagens (PEQUENO)

Caderno de matemática 48 fls (brochura - capa dura) quadrados 7x7mm

Dicionário de português (novo acordo ortográfico)

Folhas de E.V.A. super glitter 

Caneta para retroprojetor – (ponta média 2.0) preta

Cartelas de adesivos infantis (Não pode: agressivos, time e alfabeto)

Cola Branca (90g)

Pasta Transparente c/elástico com 5 plásticos para provas

Pasta Transparente c/trilho e 10 plásticos para redação

Pacote de sulfite 4.0 (120 gr) A4 

Pandeiro (para aula de música)

Folhas de E.V.A 

Folha de E.V.A atoalhado

Gibi

Lápis preto nº 02

PERÍODO INTEGRAL: Os materiais dos alunos do período integral, serão solicitados via ClipEscola 

conforme a necessidade.

Caderno de matemática 96 fls (brochura - capa dura) quadrados médios

Cola Relevo

Canetas Esferográficas (2 azuis, 1 preta, 1 verde)

Refil de cola quente

*Kit de higiene: escova de dente, creme dental, toalha de mão, e 

lenço umedecido
Somente para alunos 

do Período Integral

Travesseiro e manta fina Para alunos do Período 

Integral

IMPORTANTE: Todo material de uso pessoal (lápis, borracha, lápis de cor, tesoura e cola) deve

ser reposto durante o ano, quando necessário, ou quando solicitado pela professora.

Pasta com elástico para trabalhos

Régua transparente (30 cm)

Tela 30 x 30 + pincel

Tesoura sem ponta



IDENTIFICAR TODOS OS MATERIAIS COM NOME, SÉRIE E TURMA

Os cadernos deverão ser de CAPA DURA - COR INDICADA PARA CADA SÉRIE. Para os 2º e 3º anos, deverão 

estar etiquetados e apresentar margem o ano inteiro.

O LIVRO PLATAFORMA AZ deverá ser adquirida na Livraria FB, situada na Cantina Recreio’s do Colégio São 

José a partir de dezembro de 2020.

• Dia 27/01/2021 – 13h20min às 17h (Entrega de materiais às professoras – somente os materiais 

destacados com asterisco).

(OS MATERIAIS NÃO PODERÃO SER ENTREGUES NO 1º DE AULA)

Dia 04/02/2021 – início das aulas


