
 

      

LISTA DE MATERIAL/ 2021 –  4º ano 

Material de uso pessoal  - ANUAL: 

250 Folhas de sulfite branco (A4) 

50 Folhas de sulfite colorida (A4)  
01 Folha de papel dobradura 
01 Folha de cartolina comum colorida  
01 Folha de color set colorida   
02 Frascos de cola branca 40ml  
01 Folha de papel cartão (colorida)  
01 Revista Picolé 
 
Material a ser adquirido na Boutique da Escola  – ANUAL: 
02 Cadernos espirais de capa dura, grande - 96 fls (1 Português e 1 Matemática) 
01 Caderno brochura de capa dura, grande - 48 fls (História/Geografia e Ciências) 
01 Bloco de rascunho pautado grande 48 fls. 
01 Livro de Contos 
Sistema Ari de Sá 
Poptropica English - Student book  4 -  Inglês – Ed. Pearson 
Poptropica English - Workbook  4 -  Inglês – Ed. Pearson 

Material  a ser adquirido em livraria: 
Mini dicionário – Michaelis ou Aurélio-  Nova ortografia conforme o acordo ortográfico da Língua 
Portuguesa 
- 1 flauta doce soprano (Yamaha)  
O aluno que já possui dicionário e a flauta não precisará adquirir um novo. 
 
Uso pessoal - Os alunos deverão trazer diariamente de casa um estojo contendo: 
Lápis preto ou lapiseira, apontador, lápis de cor, borracha, régua, caneta marca texto, caneta 
esferográfica azul e vermelha (não trazer caneta gel) e tesoura sem ponta. 
Para o lanche:Trazer um copo plástico no 1º dia de aula. 
 
Valor material de uso pessoal: 
Alunos antigos = R$ 0 (com devolução de 2020) 
Alunos novos = R$ 34,60 
Valor material adquirido na Boutique: 
Alunos antigos = R$ 1.280,40 (com devolução de2020) 
Alunos novos = R$ 1.333,40 
VALOR TOTAL:  
Alunos antigos = R$ 1.280,40 em 6x ou R$ 1.194,40 à vista com desconto 
Alunos novos = R$ 1.368,40 em 6x ou R$ 1.282,00 à vista com desconto 
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LISTA DE MATERIAL/ 2021 –  5º ano 

Material de uso pessoal  - ANUAL: 
250 Folhas de sulfite branco (A4) 
01 Folha de cartolina comum branca  
02 Folhas de papel pardo 
01 Rolo de papel crepom 
01 Folha de color set (1 preta ou 1 amarela)  
01 Frasco de cola branca 40ml 
01 Durex colorido ou transparente 
01 Sudoku  
 
Material a ser adquirido na Boutique da Escola – ANUAL: 
02 Cadernos espirais de capa dura, grande - 96 fls (1 Português e 1 Matemática) 
01 Caderno brochura de capa dura, grande - 48 fls (História/Geografia e Ciências) 
01 Bloco de rascunho pautado grande 48 fls. 
Sistema Ari de Sá 
Poptropica English - Student book  5 -  Inglês – Ed. Pearson 
Poptropica English - Workbook  5 -  Inglês – Ed. Pearson 

Livro a ser adquirido em livraria: 
-  Mini dicionário – Michaelis ou Aurélio –  Nova ortografia conforme o acordo ortográfico da 
Língua Portuguesa  
O aluno que já possui dicionário não precisará adquirir um novo. 
 
Os alunos deverão trazer diariamente de casa um estojo contendo: 
Lápis preto ou lapiseira, apontador, lápis de cor, borracha, régua, tesoura sem ponta, caneta 
marca texto, caneta esferográfica azul e vermelha (não trazer caneta gel) e transferidor. 
Para o lanche:Trazer um copo plástico no 1º dia de aula. 
Obs: O figurino da peça teatral será solicitado no 2º semestre. 
         
Valor material de uso pessoal: 
Alunos antigos = R$ 0 (com devolução de 2020) 
Alunos novos = R$ 36,70 
Valor material adquirido na Boutique: 
Alunos antigos = R$ 1.251,90 (com devolução de2020) 
Alunos novos = R$ 1.300,90   
VALOR TOTAL:  
Alunos antigos = R$ 1.251,90 em 6x ou R$ 1.165,90 à vista com desconto 
Alunos novos = R$ 1.337,60 em 6x ou R$ 1.261,50 à vista com desconto 
 

 


