
  
 

Ensino Fundamental Municipal – 1º ano - 2019 
 

 04 cadernos brochurão capa dura (98 folhas) -  2 para sala e 2 para tarefas; 
 02 cadernos brochura pequeno (48 folhas) - 1 para recado e 1 para leitura; 
 01 caderno de desenho grande capa dura – 48 folhas; 
 02 apontadores com depósito; 
 10 lápis grafites; 
 08 borrachas (macias); 
 02 caixas de lápis de cor; 
 01 jogo de canetas hidrográficas (grandes - 12 cores); 
 01 caixa de gizão de cera (12 cores); 
 02 caixas de massa de modelar (12 cores); 
 01 resma de papel sulfite (500 folhas); 
 01 caixa de guache (6 cores primárias – tampa de rosca); 
 01 pincel n° 8 (modelo chato); 
 01 tesoura de ponta redonda; 
 04 pastas com elástico transparente (fina); 
 02 cartolinas (tingidas) cores variadas; 
 02 folhas papel cartão (tingidas) cores variadas; 
 02 folhas de papel celofane cores variadas; 
 04 tubos de cola (grande – 90g); 
 02 folhas de EVA (cores: Azul e Amarelo). Atenção: Não alterar a cor solicitada; 

 01 estojo para lápis com repartições. 
 

MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS 
 

 01 pacote de papel filipinho; 
 50 palitos de sorvete (colorido); 
 02 potes de manteiga ou margarina (vazio e limpo); 
 01 prendedor de roupas de madeira; 
 02 tubos de cola glíter cores variadas; 
 01 pacote de lantejoulas (média); 
 01 bandeja de isopor (de mercado descartável e limpa); 
 01 revista para recorte (uso coletivo); 
 01 livro de literatura infantil (uso coletivo); 
 01 pacote de bexiga nº 07 cores variadas. 

 
OBSERVAÇÕES:  

 Levar todo o material escolar até o 5º dia de aula. 

 Todos os materiais escolares deverão vir para a escola com o nome do 
aluno.  

 No caso dos lápis grafites, borrachas, lápis de cor ou demais materiais 
avulsos os mesmos deverão constar em cada unidade a identificação do 
aluno. 

 Não colocar as canetinhas dentro do estojo do aluno, favor deixá-las 
separadas. 
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Ensino Fundamental Municipal – 2º e 3º ano - 2019 

 
 04 cadernos brochurão capa dura (98 folhas) - 2 para sala e 2 para tarefas; 
 05 folhas quadriculadas; 
 01 caderno de desenho grande capa dura – (48 folhas); 
 02 cadernos brochura (pequeno – 48 folhas) - 1 para recado e 1 para 

leitura; 
 01 resma de papel sulfite (500 folhas); 
 10 lápis grafites; 
 08 borrachas (macias); 
 02 caixas de lápis de cor; 
 01 jogo de canetas hidrográficas (grandes - 12 cores); 
 01 caixa de gizão de cera (12 cores); 
 01 tesoura de ponta redonda; 
 04 pastas com elástico transparente (fina); 
 01 régua de 30 cm – transparente; 
 04 tubos de cola (grande - 90g); 
 02 apontadores com depósito; 
 01 pincel nº. 12 (modelo chato) para guache; 
 01 caixa de guache (6 cores primárias – com tampa de rosca); 
 02 folhas de EVA (2º ano nas cores vermelho e verde) e (3º ano nas cores 

marrom e laranja).            Atenção: Não alterar a cor solicitada; 
 02 folhas de papel cartão (cores variadas); 
 01 gibi Turma da Mônica (uso coletivo); 
 01 folha de papel crepom (cores variadas); 
 01 estojo com repartições. 

 
MATERIAIS PARA TRABALHOS MANUAIS 

 
 01 caixa de massa de modelar (12 cores);  
 01 pote de manteiga ou margarina (vazio e limpo); 
 01 bandeja de isopor (de mercado descartável e limpa). 

 
OBSERVAÇÕES:  

 Levar todo o material escolar até o 5º dia de aula. 

 Todos os materiais escolares deverão vir para a escola com o nome do 
aluno.  

 No caso dos lápis grafites, borrachas, lápis de cor ou demais materiais 
avulsos os mesmos deverão constar em cada unidade a identificação do 
aluno. 

 Não colocar as canetinhas dentro do estojo do aluno, favor deixá-las 
separadas. 
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Ensino Fundamental Municipal – 4º e 5º ano - 2019 

 
 05 cadernos brochurão capa dura (98 folhas);  
 01 caderno de desenho capa dura grande (48 folhas); 
 01 caderno brochura (pequeno – 48 folhas); 
 05 folhas quadriculadas; 
 01 resma de papel sulfite (500 folhas); 
 10 lápis grafites; 
 08 borrachas (macias); 
 04 pastas transparente com elástico (fina); 
 02 caixas de lápis de cor; 
 01 jogo de canetas hidrográficas (grandes - 12 cores); 
 01 caixa de guache (6 cores primárias – com tampa de rosca); 
 01 pincel nº. 12 (modelo chato) para guache; 
 01 tesoura de ponta redonda; 
 01 régua de 30 cm – transparente; 
 04 tubos de cola (grande - 90g); 
 02 apontadores com depósito; 
 02 canetas esferográficas azuis; 
 02 canetas esferográficas vermelhas; 
 02 canetas esferográficas pretas; 
 02 folhas de EVA (4º ano nas cores branco e lilás) e (5º ano nas cores preto 

e nude).                Atenção: Não alterar a cor solicitada; 
 01 folha de papel celofane (cores variadas); 
 02 folhas de cartolina (tingida); 
 01 estojo para lápis com repartições. 

 
Alguns itens específicos: 

 01 caixa de gizão de cera – 12 cores (somente para o 4º ano); 
 01 pacote de papel filipinho (somente para o 4º ano); 
 01 transferidor (somente para o 5º ano); 
 01 compasso (somente para o 5º ano); 
 01 caneta marca texto (somente para o 5º ano). 
 01 gibi Turma da Mônica (uso coletivo); 

 
OBSERVAÇÕES:  

 Levar todo o material escolar até o 5º dia de aula. 
 Todos os materiais escolares deverão vir para a escola com o nome do 

aluno.  
 No caso dos lápis grafites, borrachas, lápis de cor ou demais materiais 

avulsos os mesmos deverão constar em cada unidade a identificação do 
aluno. 

 Não colocar as canetinhas dentro do estojo do aluno, favor deixá-las 
separadas. 

 

Secretaria Municipal da Educação - SEEDU 
Rua Pernambuco, Nº 4865 – Vila Marin - Votuporanga – SP 
Fone: (17) 3405-9750 - educacao@votuporanga.sp.gov.br 
CNPJ: 46.599.809/0001-82 – CEP: 15.500-006 



 
 

 
 
 
 
 

  
TEMPO INTEGRAL  2019 

 
 

 01 resma de papel sulfite (500 folhas); 

 01 caixa de guache (6 cores primárias – com tampa de rosca); 

 01 pincel nº. 12 modelo chato (para guache); 

 01 caderno brochurão capa dura (98 folhas); 

 01 pacote de sulfite colorido (cores variadas); 

 01 brinquedo (a escolher), para uso coletivo; 

 01 gibi ou 01 livro de literatura infantil; para uso coletivo; 

 02 folhas de E.V.A (cores variadas); 

 02 lápis grafites; 

 02 borrachas macias; 

 01 caixa de lápis de cor; 

 01 tesoura de ponta redonda; 

 01 pacote de bexiga (cores variadas) nº 07. 

 
OBSERVAÇÕES:  

 
 Levar todo o material escolar após iniciada as aulas do projeto;  
 Todos os materiais escolares deverão vir para a escola com o nome do 

aluno.  
 No caso dos lápis grafites, borrachas, lápis de cor ou demais materiais 

avulsos os mesmos deverão constar em cada unidade a identificação do 
aluno. 

 Não colocar as canetinhas dentro do estojo do aluno, favor deixá-las 
separadas. 
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