LISTA DE MATERIAL - 2019

2º ano do Ensino Fundamental
1) Material que será entregue aos alunos no 1º semana de aula:
 Apostilas Anglo de todas as disciplinas
Agenda Anglo
 Estojo Anglo (o aluno deverá usar somente este estojo)
2) Material de uso pessoal. (Deverá ser adquirido pelo aluno):
 1 caderno costurado universitário verde - 96 folhas – CLASSE / CASA
 1 caderno costurado universitário amarelo - 96 folhas - APRENDER +
 1 caderno capa dura brochura universitário com folhas numeradas(100 folhas) - OLEM
 1 caderno costurado universitário com capa estampada (preferência do aluno) 48 folhas, desde que as páginas não
tenham ilustrações, apenas pautada - 48 folhas - PRODUÇÃO DE TEXTO
 1 caderno costurado universitário vermelho 48 folhas INGLÊS
 1 caderno capa dura 48 folhas quadriculado de 1cm x 1cm – dimensões 200mm x 275mm - MATEMÁTICA
 1 pasta de trilho azul (para avaliações)
(Não será permitido o uso de fichários, de caderno espiral ou com número menor ou maior de páginas. Os cadernos
devem seguir a cor acima para organização e melhor aproveitamento.)
 2 colas bastão grande (marca Pritt)
 1 tesoura sem ponta.
 2 canetas marca texto (amarelo e verde)
 3 lápis grafite com borracha macia na ponta
 1 borracha branca
 1 caixa de lápis de cor 12 cores, (atenção: usar na embalagem original ou no estojo Anglo de anos anteriores)
 1 estojo de caneta hidrocor 12 cores, (atenção: usar na embalagem original ou no estojo Anglo de anos anteriores)
 1 apontador com reservatório
 100 folhas de papel sulfite branco.
 100 folhas de papel sulfite rosa.
 1 bloco de papel canson (branco) A3 140gm²
 1 bloco de papel fluorescente colorido - LUMI PAPER
 2 blocos de papel colorido ROMITEC
 1 bloco pautado, sem ilustrações, para fichário (96fls)
 1 rolo de durex largo
 1 rolo de fita crepe
 2 folhas de EVA laranja
 2 folhas de EVA rosa
 2 folhas de EVA marrom
 1 pacote de palito de sorvete (cru)
 1 caixa de massinha para modelagem
 01 caixa de cola colorida (6 cores)
 01 pote de tinta guache azul (250ml) com bico dosador Acrilex
 01 pote de tinta guache laranja (250ml) com bico dosador Acrilex
 01 pincel condor nº 14
Importante:
 Todo material deve estar etiquetado com o nome do aluno completo e classe.
 Pedimos que os alunos usem somente o estojo Anglo (entregue junto com as apostilas Anglo)
 Canetas coloridas, com cheiros, enfeites e detalhes não são aconselháveis.
 Reforçamos que os estojos de canetas hidrocor e lápis de cor devem permanecer na embalagem original ou estojo
anglo dos anos anteriores.

LISTA DE MATERIAL - 2019

3º ano do Ensino Fundamental
1) Material que será entregue aos alunos no 1º semana de aula:
 Apostilas Anglo de todas as disciplinas.
Agenda Anglo
 Estojo Anglo (o aluno deverá usar somente este estojo)
2) Material de uso pessoal. (Deverá ser adquirido pelo aluno):
 1 caderno costurado universitário verde - 96 folhas – – CLASSE / CASA
 1 caderno costurado universitário amarelo - 96 folhas - APRENDER +
 1 caderno capa dura brochura universitário com folhas numeradas(100 folhas) - OLEM
 1 caderno costurado universitário com capa estampada (preferência do aluno) 48 folhas, desde que as páginas não
tenham ilustrações, apenas pautada - 48 folhas - PRODUÇÃO DE TEXTO
 1 caderno costurado universitário vermelho 48 folhas INGLÊS
 1 caderno capa dura 48 folhas quadriculado de 1cm x 1cm – dimensões 200mm x 275mm
 1 pasta de trilho azul (para avaliações)
(Não será permitido o uso de fichários, de caderno espiral ou com número menor ou maior de páginas. Os cadernos
devem seguir a cor acima para organização e melhor aproveitamento.)
2 colas bastão grande (marca Pritt)
 1 tesoura sem ponta
 2 canetas marca texto (amarelo e verde)
 3 lápis grafite com borracha macia na ponta.
 1 borracha branca
 1 caixa de lápis de cor 12 cores, (atenção: usar na embalagem original ou no estojo Anglo de anos anteriores)
 1 estojo de caneta hidrocor 12 cores, (atenção: usar na embalagem original ou no estojo Anglo de anos anteriores)
 1 apontador com reservatório
 100 folhas de papel sulfite branca

100 folhas de papel sulfite amarelo
 1 mini dicionário escolar de Língua Portuguesa
 1 bloco de papel fluorescente colorido - LUMI PAPER
 2 blocos de papel colorido – ROMITEC
 1 bloco de papel canson (branco) A3 140gm²
 1 bloco pautado, sem ilustrações, para fichário (96fls)
 1 rolo de durex largo
 1 rolo de fita crepe
 2 folhas de EVA marrom
 2 folhas de EVA verde escuro
 2 folhas de EVA verde vermelho
 1 pacote de palito de sorvete (cru)
 1 pacote de palito de sorvete (colorido)
 1 caixa de massinha para modelagem
 01 caixa de cola colorida (6 cores)
 01 pote de tinta guache rosa (250ml) com bico dosador Acrilex
 01 pote de tinta guache vermelho (250ml) com bico dosador Acrilex
 01 pincel condor nº 06
Importante:
 Todo material deve estar etiquetado com o nome do aluno completo e classe
 Pedimos que os alunos usem somente o estojo Anglo (entregue junto com as apostilas Anglo)
 Canetas coloridas, com cheiros, enfeites e detalhes não são aconselháveis
 Reforçamos que os estojos de canetas hidrocor e lápis de cor devem permanecer na embalagem original ou estojo
anglo dos anos anteriores

LISTA DE MATERIAL - 2019

4º ano do Ensino Fundamental
1) Material que será entregue aos alunos no 1º semana de aula:
 Apostilas Anglo de todas as disciplinas
 Agenda Anglo
 Estojo Anglo (o aluno deverá usar somente este estojo)
2) Material de uso pessoal. (Deverá ser adquirido pelo aluno):
 1 caderno costurado universitário verde - 96 folhas – – CLASSE / CASA
 1 caderno costurado universitário amarelo - 96 folhas - APRENDER +
 1 caderno capa dura brochura universitário com folhas numeradas(100 folhas) - OLEM
 1 caderno costurado universitário com capa estampada (preferência do aluno) 48 folhas, desde que as páginas não
tenham ilustrações, apenas pautada - 48 folhas - PRODUÇÃO DE TEXTO
 1 caderno costurado universitário vermelho 48 folhas INGLÊS
 1 pasta de trilho azul (para avaliações)
 1 caderno com índice alfabético (glossário) 48 folhas.
(Não será permitido o uso de fichários, de caderno espiral ou com número menor ou maior de páginas. Os cadernos devem
seguir a cor acima para organização e melhor aproveitamento.)

 2 colas bastão grande (marca Pritt)
 1 tesoura sem ponta
 2 caneta marca texto (amarelo e verde)
 3 lápis grafite com borracha macia na ponta
 1 borracha branca
 1 caixa de lápis de cor 12 cores, (atenção: usar na embalagem original ou no estojo Anglo de anos anteriores)
 1 estojo de caneta hidrocor 12 cores, (atenção: usar na embalagem original ou no estojo Anglo de anos anteriores)
 1 apontador com reservatório
 100 folhas de papel sulfite branca
 100 folhas de papel sulfite verde
 1 mini dicionário escolar de Língua Portuguesa
 1 bloco de papel fluorescente colorido - LUMI PAPER
 2 blocos de papel colorido ROMITEC
 1 bloco de papel canson (branco) A3 140gm²
 1 bloco pautado, sem ilustrações, para fichário (96fls)
 1 atlas geográfico ilustrado
 1 rolo pequeno de barbante vermelho
 1 rolo de fita crepe
 1 rolo de durex largo
 2 folhas de EVA branca
 2 folhas de EVA verde claro
 2 folhas de EVA azul
 1 pacote de palito de sorvete (colorido)
 1 caixa de massinha para modelagem
 01 caixa de cola colorida (6 cores)
 01 pote de tinta guache marrom (250ml) com bico dosador Acrilex
 01 pote de tinta guache amarelo (250ml) com bico dosador Acrilex
 01 pincel condor nº 10
 1 caneta permanente preta
Importante:
 Todo material deve estar etiquetado com o nome do aluno completo e classe.
 Pedimos que os alunos usem somente o estojo Anglo (entregue junto com as apostilas Anglo).
 Canetas coloridas, com cheiros, enfeites e detalhes não são aconselháveis.
 Reforçamos que os estojos de canetas hidrocor e lápis de cor devem permanecer na embalagem original ou estojo
anglo dos anos anteriores.

LISTA DE MATERIAL - 2019

5º ano do Ensino Fundamental
1) Material que será entregue aos alunos no 1º semana de aula:
 Apostilas Anglo de todas as disciplinas
Agenda Anglo
 Estojo Anglo (o aluno deverá usar somente este estojo)
2) Material de uso pessoal. (Deverá ser adquirido pelo aluno):
 1 caderno costurado universitário verde - 96 folhas – – CLASSE / CASA
 1 caderno costurado universitário amarelo - 96 folhas - APRENDER +
 1 caderno capa dura brochura universitário com folhas numeradas(100 folhas) - OLEM
 1 caderno costurado universitário com capa estampada (preferência do aluno) 48 folhas, desde que as páginas não
tenham ilustrações, apenas pautada - 48 folhas - PRODUÇÃO DE TEXTO
 1 caderno costurado universitário vermelho 48 folhas - INGLÊS
 1 pasta de trilho azul (para avaliações)
(Não será permitido o uso de fichários, de caderno espiral ou com número menor ou maior de páginas. Os cadernos devem seguir
a cor acima para organização e melhor aproveitamento.)

 2 colas bastão grande (marca Pritt)
 1 tesoura sem ponta.
 2 caneta marca texto (amarelo e verde)
 3 lápis grafite com borracha macia na ponta
 1 borracha branca
 1 caneta esferográfica azul – escrita fina
 1 caneta esferográfica vermelha – escrita fina
 1 caixa de lápis de cor 12 cores, (atenção: usar na embalagem original ou no estojo Anglo de anos anteriores)
 1 estojo de caneta hidrocor 12 cores, (atenção: usar na embalagem original ou no estojo Anglo de anos anteriores)
 1 apontador com reservatório
 100 folhas de papel sulfite
 1 mini dicionário escolar de Língua Portuguesa
 1 calculadora
 1 atlas Escolar
 1 bloco de papel fluorescente colorido - LUMI PAPER
 1 bloco de papel canson (branco) A3 140gm²
 1 bloco de papel colorido ROMITEC
 1 bloco pautado, sem ilustrações, para fichário (96fls)
 1 rolo pequeno de barbante amarelo
 1 rolo de fita crepe
 2 folhas de EVA vermelho
 2 folhas de EVA azul escuro
 1 caixa de massinha para modelagem
 1 caixa de cola colorida gliter (6 cores)
 01 pote de tinta guache verde (250ml) com bico dosador Acrilex
 01 pote de tinta guache branco (250ml) com bico dosador Acrilex
 01 pincel condor nº 14
Importante:
 Todo material deve estar etiquetado com o nome do aluno completo e classe.
 Pedimos que os alunos usem somente o estojo Anglo (entregue junto com as apostilas Anglo).
 Canetas coloridas, com cheiros, enfeites e detalhes não são aconselháveis.
 Reforçamos que os estojos de canetas hidrocor e lápis de cor devem permanecer na embalagem original ou estojo
anglo dos anos anteriores.

