
 

 

LISTA DE MATERIAIS – G4 / G5 /2020 

MATERIAL QUE DEVERÁ PERMANECER NA 
ESCOLA 

01 Pasta de dente infantil  
01 Toalha de mão  
01 Escova de dente (com nome)  
01 Copo plástico sem canudo (com nome)  
01 Livro de história para doação ao Clube de leitura 

da turma  
Revistas (usada) com bastante gravuras.   
01 Metro de papel pardo.  
01 tubo de Tenaz grande (90g) 
02 Pacotes de creative papper – Filli Paper  
01Cartolina colorida (dupla face)  
01 Pote grande de tinta guache 250ml   
01 rolo de etiqueta pequena  
01 fita larga transparente  
01 Folha de EVA  
01 Metro de TNT   
01 Pacote de balões nº 8 (cores sortidas)   
08 caixas de massa de modelar soft  
01 caixa de cola colorida 
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
01 estojo de hidrocor ponta fina (12cores)  
01 caixa de giz de cera curto 
02 blocos de canson   
01 saco de prendedor de roupas  
02 Refis de cola de silicone fino 
02 Lápis preto nº 2 (com nome)     
01 jogo didático  
01 tesoura sem ponta 
01 tapetinho 
02 envelopes pardos grandes 

01 pincel nº 10 ou nº 12 
 

ENSINO RELIGIOSO 

Livro : “A criação...em cooperação” 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1 jogo de raquete de ping pong 
 

INGLÊS  
Livro: New  Little Explorer – Mango 
02 caixas de giz de cera curto – 12 cores 
02 caixas de massa de modelar soft 
    

ATENÇÃO: 

 
O livro integrado do Sistema Positivo de Ensino 
deverá ser adquirido no site:  www.livrofacil.net  
O  material de Inglês deverá ser adquirido no site : 
www.internationalschool.com.br (mediante 
voucher de desconto) 
O material de Ensino Religioso deverá ser 
adquirido no site : www.educashop.com.br 
A agenda virtual deverá ser adquirida no site : 
www.metodistaapp.schoolpicture.com.br/ischool
app  
 
UNIFORME – o uso do uniforme da escola é 
obrigatório para todos(as) alunos(as) da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) 
 
Todo o uniforme deverá estar identificado com o 
nome e a turma do(a) aluno(a). 
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