LISTA DE MATERIAL DE PAPELARIA 2019
Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano
Somente o MATERIAL QUE FICARÁ NA ESCOLA abaixo relacionado, deverá ser entregue até o dia
11 de Janeiro de 2019
MATERIAL QUE FICARÁ NA ESCOLA
(Lei Federal 12.886/13)
5 refis de cola quente (fino)
25 sacos plásticos grosso (tamanho ofício)
500 folhas de sulfite A4 (branca)
3 folhas de papel camurça (pele/amarelo/verde)
3 folhas de papel laminado (verde/amarelo/azul)
5 folhas de papel cartão (verde/amarelo/azul)
5 folhas de E.V.A (2 pretas/3 variadas)
10 folhas de papel almaço
2 potes de tinta guache (cor variada)
2 potes grandes de tinta para tecido (cor
variada)
1 caixa de tinta plástica (6 cores)
1 rolinho de barbante
2 colas bastão
1 cola líquida
2 colas glitter (prata/dourada)
2 potinhos de lantejoulas
2 potinhos de glitter
3 folhas de papel pardo
1 bloco de lumipaper

ORIENTAÇÃO
MATERIAL DE USO PESSOAL DO ALUNO
(permanecerá na mochila, família repor quando necessário)
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caderno de 10 matérias
cola bastão (grande)
cola branca (grande)
apontador com depósito
régua 30cm
lápis HB n°2 ou lapiseira
lápis preto 2B
lápis preto 6B
borrachas
canetas esferográficas (azul)
caneta marca texto
corretivo a base d’água
estojo
jogo de canetas hidrográficas (12 cores)
tesoura sem ponta
caixas de lápis de cor (12 cores)
pincel tigre n°8
avental branco para uso em laboratório de Ciências
garrafa/squeeze para água
toalha pequena
dicionário de Língua Portuguesa
dicionário Inglês–Português/Português-Inglês
dicionário Espanhol-Português/Português-Espanhol
calculadora com funções básicas
transferidor 180°
compasso escolar
esquadro de 45°
esquadro de 60°

OBSERVAÇÕES: Todo material deverá ser etiquetado com nome e ano escolar, o de uso pessoal do aluno
deve ser reposto pela família sempre que necessário durante o ano letivo. Sr.Responsável ficar atento à
obrigação de entregar SOMENTE O MATERIAL QUE FICARÁ NA ESCOLA pois será essencial aos trabalhos
escolares individuais do seu filho.
Ciente responsável:__________________________________Data:____/____/____
Nome do aluno:________________________________________Ano:____________

