
 
LISTA DE MATERIAIS – 2019 

 
 

 Materiais de uso coletivo: 
 
1 resma de ofício chamexmulti A3  
1 caixa de lápis de hidrocor ponta grossa 
(12 cores) 
1 caixa de lápis de cor em madeira grossa 
-12 cores 
6 lápis grafites em madeira grossa  
5 borrachas TK 
2 lapiseiras para lápis grosso triangular 
1 pincel nº16 
2 tubos de cola branca grande 90g  
1 tubos de cola brascoplast 
1 tubo de cola isopor da grande 
2 sacos de bolas  canudos 
20 folhas de duplo ofício 
1 brinquedo educativo- Quebra-cabeça  
1 tapete de letras de emborrachado 
1 pasta para tarefas fina 
1 tinta guache 
1 fita colorida cetim 
1 fita transparente para empacotamento 
1 m de chita 
1 massa de modelar de pote 
2 telas 30 x 30 
1m de Drá 
1 emborrachado 
1 emborrachado com glitter 
 
 Material de uso pessoal: 
 Lancheira com copo ou garrafinha  
 1 avental 
 1 caderno capa dura (grande) 
 1 caderno de desenho (grande) 
 1 estojo com: lápis borracha, lápis 
de cor, régua, tesoura sem ponta. 

 
 
 
 

 Higiene pessoal: 
 
1 caixa de lenço umedecido; 
1 caixa de luvas descartáveis; 
1 sabonete líquido; 

 
Obs.: Todo material deverá ser marcado 
com o nome e a série do aluno. 
 
 LIVROS DIDÁTICOS: 
 
Editora: Formando Cidadãos 
Autoras: Maria Eduarda Noronha / 
Maria Luiza Soares 
Disciplinas:______________________ 
Série: _______  
 
 Informações complementares: 
 
 Trazer o material de uso coletivo que 
consta na lista no dia: 28/01; 
 Horário: 8h às 12h / 14h às 17h 
 Entregar a professora da sala para que 
seja feita a conferência. 

 
 Início das aulas: 06 de fevereiro de 
2019; 
 Período de socialização para alunos 
novatos: 24 e 25 de janeiro – 8h às 11h; 
 Fardamento Escolar: comprar na 
escola (obrigatório no 1º dia de aula). 

 

ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
Rua Guaraná, Quadra E 11 Nº 01 - Ouro Preto - Olinda - PE 
Telefax: 3429-4772 - E-mail: escola_ensc@uol.com.br 
Site: www.enscweb.com.br 
50 anos, educando de perto para você ir mais longe. 

SAEE - SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO   

mailto:escola_ensc@uol.com.br
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