
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

LISTA DE 

MATERIAL 2021 
 

 

 

 

 

LIVROS LITERÁRIOS 
 

 

1º TRIMESTRE –  O garoto invisível – Felipe Barenco 

 

2º TRIMESTRE – O fantástico mistério de Feiurinha  Pedro 

bandeira 

 

3º TRIMESTRE –  Diário de um banana – Vol I – Jeff Kinnez 

 

*Os PDF’s dos livros serão disponibilizados para as 

famílias quando for utilizar. 
 

 
 

UNIFORME (uso obrigatório) 
 

Meninas: Blusa oficial do Colégio (novo modelo), 

short saia, legging, calça e Tênis. 

Meninos: Blusa oficial do Colégio (novo modelo), 

bermuda,  calça  e Tênis. 

 

* Endereço para aquisição do uniforme: Karine Lessa 

(rua Santa Maria, 286- loja 15- Todos os Santos) 

 

 

MATERIAL DE USO OBRIGATÓRIO  

 
 01 Fichário para Portfólio 
 

MATERIAIS ADQUIRIDOS NA PAPELARIA 

01 caderno para recados (pequeno) 

04 cartolinas brancas;   

01 Bloco de canson A4 branco 

01 Bloco de Carta p/ Rascunho de Produções  

01 Caderno Pequeno 50 Folhas (Caligrafia) 

01 Calculadora simples (manter na mochila); 01 Dicionário 

(manter na mochila) 

01 Estojo de Canetinhas (manter na mochila);  

01 Pacote folha Chamex Branco (500 fls) 

01 Pacote folha Chamex Colorido (100 fls) 

01 Pasta plástica (fina com elástico) manter na mochila para 

envio de avaliações. 

01 Régua Geométrica (manter na mochila) 

02 Blocos de Papel Criativo  

02 Marcas Textos de cores diferentes (manter na mochila) 

01 Caderno de 30 folhas (Inglês)  

03 Crepons (estampado) 

06 Cadernos 96 folhas (Português, Matemática, Geografia, 

História, Ciências e Produção de texto) 

 
Estojo contendo:  (01 Régua de 30 cm, 01 Caixa de lápis de cor 

com  24cores, 03 Lápis pretos nº2, 02 Borrachas , 01 Apontador,  

01 Tesoura sem ponta, Canetas Coloridas ) 

Saco plástico com furo para portfólio (100 unidades, tamanho A4) 

Obs: Entregar  já no portfólio do Colégio. 

 

 MATERIAIS DE ARTES (Ficará no Colégio) 

 
1 Metro de TNT amarelo;  

1 Metro de TNT verde;  

01 pacote de copos descartáveis. 

05 bolas de isopor (tamanhos variados) 

01 pacote de balões  (Festiboll nº 09 cor: Vermelho) 

02 metros de tecido chita 

01 dado (manter na mochila);             

01 Avental (manter na mochila) 

01 estojo de tinta aquarela 

01 Flanela para limpar pincel (ou pedaço de tecido de algodão) 

01 Lápis para desenho nº 6B 

01 Refil de cola quente ( fino);  

02 Canetas retroprojetor de ponta dupla (preta)  

02 papéis colorset marrom 

03 E.V.A  com brilho (vermelho, amarelo, prata) 

02 E.V.A liso (roxo e cor da pele) 

 

4º  ANO  

ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 

 Todo o material deverá ser identificado com o nome, a 

turma e turno do(a) aluno(a). O colégio não receberá 

nem se responsabilizará por materiais sem 

identificação. Os materiais deverão ser entregues nas 

datas e horários acima, a partir do dia 01/02/21 somente 

mediante disponibilidade. 

 

 Não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos, 

brinquedos caros, estiletes, lapiseiras, tênis de rodinhas, 

figurinhas ou objetos 

 

O material escolar deverá ser entregue no 

Colégio Vitória no período de 26/01 a 

29/01/20, no horário de  08h às 11h30 e 14h 

às 17h, e no sábado 30/01 08h às 11h. 
 

VOLTA ÀS AULAS 2021: 01/02/2021 


