
 

 

 

 
 

É com grande alegria que receberemos você para o início das aulas em 2021.   

Temos a certeza que 2021 será um ano de muita aprendizagem, construção de amizades, 

enfretamento e superação de desafios, lideranças assumidas e crescimento pessoal.  

Reorganizamos nossa lista de material escolar, nela você terá acesso a algumas informações 

importantes para você e sua família.  

Para garantir a organização e utilização de forma adequada de todos os seus materiais 

escolares, todos os itens, sem exceção deverão estar identificados com sua turma, nome e 

sobrenome.  

A ajuda coletiva neste sentido faz com que todos ganhem “Hábito Ganha-ganha”! 

 

MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA ANTES DO INÍCIO DAS AULAS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

OBS: Todos estes materiais devem ser entregues na recepção da escola até dia 26/01/2021 
(antes do início das aulas). 

 

Quantidade Descrição 

01 Caixa de tinta guache com 6 unidades 

01 Estojo de cola colorida (06 cores) 

01 Caixa de giz de cera com 12 cores 

02 Tubos de 90g de cola branca 

01 Caixa de lápis de cor com 12 cores 

01 Pincel tamanho 12 (chato) 

01 Tinta metallic dimensional (cores diferentes) 

04 Folhas E.V.A (cores diversas) 

02 Folhas de E.V.A com glitter 

02 Folhas de papel Color set (cores variadas) 

01 Caderno brochura com pauta – grande (capa dura) – Disciplina de inglês 

01 Caderno de caligrafia 

01 Conjunto de canetas hidrográficas coloridas 

02 Marcadores de texto (amarelo ou verde) 

01 Tesoura (sem ponta) 

01 Régua 30 cm 

04 Lápis pretos 

02 Borrachas brancas macias 

01 Apontador com depósito 

01 Pacote com palitos de picolé – 50und 

01 Bloco de papel quadriculado 1cmX1cm. 

01 Bloco de folha pautada 

01 Caixa de massa de modelar com 12 cores 

01 Ábaco vertical 

01 Atlas Geográfico escolar 

01 Pasta catálogo 50 folhas 

01 Geoplano  

01 Tabuada 

01 Minidicionário de Língua Portuguesa 

01  Agenda escolar 2021 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
2º ao 5º ANO 

MATERIAL ESCOLAR 2021 



 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL - DIÁRIO 
(TODOS OS MATERIAIS DESTA TABELA DEVEM SER ENVIADOS NA MOCHILA DO ALUNO DIARIAMENTE) 

         

  Todo o material de uso individual será utilizado somente com a criança, desta forma irá para casa 
todos os dias dento da mochila escolar. A etiqueta com o nome da criança é obrigatório! 

 
UNIFORME – USO DIÁRIO 

Todas as crianças devem vir devidamente uniformizadas diariamente. Não será permitido o uso de 
chinelos e sandálias, pois apresentam risco na segurança da criança. 

 Uniformes podem ser adquiridos na Bidu Brasil - Av. Belo Horizonte, 2309, Cacoal – RO. 
 

Boas férias e até o dia 01 de fevereiro de 2021! 

Aproveite para afinar o instrumento (Hábito 7 do OLEM) 

Quantidade Descrição 

01 Estojo individual (para organizar os lápis, borrachas e demais materiais de uso individual) 

01 Estojo contendo: escova e creme dental (trocar a escova a cada 03 meses) 

01 Copo ou garrafa de plástico (com o nome gravado) 

01 Sabonete líquido (crianças matriculadas no Plus e Integral) 

01 Toalha de mão 


