
 

                                           LISTA DE MATERIAL PESSOAL DO ALUNO - 4º ANO E 5º ANO 
 
 

01 - Caderno quadriculado pequeno de 48 folhas – Matemática; 
01 - Caderno pequeno de linguagem - 48 folhas brochura com capa dura para L. Portuguesa; 
01 - Caderno pequeno de linguagem - 48 folhas brochura com capa dura para Oficina de Texto; 
01 - Caderno pequeno de linguagem - 48 folhas brochura com capa dura para Ciências; 
01 - Caderno pequeno de linguagem - 48 folhas brochura com capa dura para História e Geografia; 
01 - Caderno pequeno de linguagem - 48 folhas brochura com capa dura para Inglês; 
01 - Caderno de Caligrafia; 

        01 - Pasta com elástico (fina); 
01 - Dicionário de Língua Portuguesa;  
01 - Calculadora simples para ficar na escola. 
 

Materiais permanentes de uso e cuidado do(a) aluno(a). 

 Estojo de canetinha hidrocor (12 cores); 

 Tubo de cola em bastão; 

 Tubo de cola líquida (pequena); 

 Régua plástica (30cm); 

 Caixa de lápis de cor grande (12 cores); 

 Tesoura sem ponta; 

 Caneta marca texto; 

 Lápis preto;      

 Borracha branca;     

 Apontador;      

 Canetas (azul e vermelha); 
 

Material para aula de Arte:  
          01 - Bloco de papel criativo A4 (colorido); 
          01 - Bloco de papel Canson branco (gramatura 200); 

02 - Lápis “6 B” preto - para desenho; 
01 - Caderno de desenho grande; 
01 - Paleta de tinta aquarela (12 cores); 
01 - Pote de tinta guache 250 ml; 
01 - Pincel redondo, Nº 14 (para o 4º Ano) e Nº 08 (para o 5º Ano) 

 
OBS: Todo o material deverá ser etiquetado com o nome e série do aluno, inclusive lápis de cor, preto, 
borrachas, canetinhas e tesoura.  
 
* As apostilas serão entregues na sala do(a) aluno(a), após confirmação do pagamento, no 1º dia de aula.  
 É obrigatória a compra da apostila para o início das aulas.  
 
 
 
                                                     VALOR DAS APOSTILAS PARA 2023 

       

                                            
 

 

As informações referentes às lojas virtuais para aquisição dos materiais didáticos (apostilas) serão 
encaminhadas posteriormente. 

 

 

APOSTILAS 4º e 5º ANO (POSITIVO) - R$ 909,00 

MATERIAL DE INGLÊS (FTD) - R$ 378,00 


