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IMPORTANTE 

Início das aulas: 03/02/2020 com entrega de materiais para a professora ( cada um no seu horário) 

04/02/2020 aula para nível II e III 

05/02/2020 aula para nível II,III,IV e V 

- Horário de aula: de manhã das 07h30min às 11h45min e à tarde das 13h às 17h15min. 
- Na primeira semana os alunos sairão mais cedo: de manhã às 10h e a tarde às 15h. 
- É obrigatório o uso de uniforme. 

Grata, 
Irmã Silvane Frasson 

Diretora 

 

LISTA DE MATERIAIS DO NÍVEL IV - ANO LETIVO 2020 
 

 

QT MATERIAIS COM NOME 

1 
Caderno grande de brochura 96 folhas (com 
etiqueta e abertura na primeira página) 

1 Caderno grande de desenho ( com margem) 

1 Livro de literatura infantil 

1 
Caixa de lápis de cor (com nome em cada lápis) 
NORMA 

4 Lápis de escrever com grafite triangular 

2 Borracha branca (macia) 

1 Apontador para lápis com grafite triangular 

1 
Jogo de canetinha (com nome em cada uma) 
GROSSA 

1 Caixa de giz de cera ( grande) 

2 Tubo de cola branca (grande) TENAZ 

1 Tubo de cola gliter 

1 Pincel grosso nº 10 

1 Tesoura sem ponta (boa qualidade) 

1 Estojo para lápis ( com nome) 

1 Pasta escolar fina com elástico ( com nome) 

1 Caixa de camisa encapada ( com nome) 

1 
Jogo pedagógico de madeira ou plástico (quebra-
cabeça, jogo de memória) 

 
Para os alunos matriculados : 1 camiseta velha da 
criança para pintura 

 
 

QT ITENS QUE DEVEM VIR DIARIAMENTE NA BOLSA 

1 Toalha de mão (pequena e com nome) 

1 Camiseta e shorts para troca 
 

QT MATERIAIS SEM NOME 

1  Folha de papel camurça 

3 Papel crepom (cores primárias) 

1 Folha de papel dobradura (cores primárias) 

200 Folha de papel sulfite (A4) 

1 Cartolina branca 

1 Cartolina laminada 

4 EVA liso (cores alegres) 

3 EVA com gliter 

2 EVA estampado 

1 Pacote de palito de sorvete colorido ou cru 

1 Caixa de palitos de fósforo queimado 

 Revista para recorte 

4 Pacote de lantejoula grande (300 ou 500) 

4 Pote de massa de modelar 150g 

1 Lixa para massa nº 120 

2 Pacote de papel criativo (25 folhas) 

1 
Espelho pequeno (de bolsa/ para método fônico) 
com nome 

4 Potes grandes de tinta 

2 Metros de TNT 

1 Elástico de látex 
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