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Escola Básica Municipal “Olavo Bilac”
Lista de Material 2019

1º ano

1 caderno grande brochura 96 fls (preferencialmente com capa dura) – Português
1 caderno grande brochura 96 fls (preferencialmente com capa dura) - Alemão
100 fls de ofício brancas ou coloridas A4 75g/m2
1 livro de literatura infantil
1 unidade de cola colorida, 1 cola gliter
2 tubos de cola grande, 2 lápis, 1 apontador, 1 borracha,1 tesoura sem ponta,
1 caixa de lápis de cor com 12cores, 1 cx guache, 1 cx giz de cera, 1 pincel nº 16, um estojo, 1
régua de 30cm (preferencialmente de madeira)
1 bloco de papel Canson A4 180g/mm
1 pacote de folhas tipo colorido criativo
1 garrafinha para água
1 agenda escolar (adquirir na secretaria da escola)
1 mochila escolar sem rodinha (preferencialmente)
1 conjunto de hidrocores de ponta fina com 6 unidades
1 cx. de massinha de modelar (observar textura = macia)
1 pacote de palitos de picolé
2 pastas grandes com elástico

Observações:
 Encapar e colocar o nome em todo o material escolar.
 Pedimos a doação de uniforme usados para serem doados para alunos carentes.
 Pedimos a doação de brinquedos e jogos educativos (quebra-cabeça, jogo da memória,
quadro mágico, etc.)
 O material deverá ser todo identificado. Colocá-lo em uma sacola e escrever o nome
também na sacola.
 Algum material diferenciado poderá ser solicitado durante o ano.
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2
Escola Básica Municipal “Olavo Bilac”
Lista de Material 2019

2º ano

1 caderno universitário brochura 96fls – Matemática
1 caderno universitário brochura 96fls – Português
1 caderno peq. Brochura 48fls. + pasta Brasil com elástico – Inglês
1 caderno pequeno brochura 48fls - Alemão
1 caderno pequeno brochura 48fls – História
1 caderno pequeno brochura 48fls – Geografia
1 caderno pequeno brochura 48fls - Ciências
1 caderno de desenho grande – Artes
1 caderno de caligrafia
100 folhas de ofício brancas A4 75gr/m2
2 tubos de cola, 2 lápis, 1 penal/estojo, 1 caixa de lápis de cor
1 caixa de gizão de cera, 1 borracha, 1 tesoura sem ponta, 1 régua de 30 cm madeira, 1
apontador
1 livro literatura infantil
1 bloco de papel Canson A4 180g/mm
1 agenda escolar (adquirir na secretaria da escola)
1 pacote de palitos de picolé
1 pasta grande com elástico
Ensino Bilíngue (somente para quem se matriculou no contraturno)
2 cadernos universitário brochura 96 folhas
1 pasta Brasil com elástico
1 bloco Canson A4 180g/mm






Observações:
Encapar e colocar o nome em todo o material escolar. Colocá-lo em uma sacola e
escrever o nome também na sacola.
Preferencialmente não comprar cadernos de capa dura nem espiral, pois o mesmo
aumenta o peso nas mochilas.
Pedimos a doação de uniforme usados para serem doados aos alunos carentes.
Algum material diferenciado poderá ser solicitado durante o ano
O material do bilíngue deverá ser entregue no 1º dia de aula do bilíngue em data a ser
confirmada.
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Escola Básica Municipal “Olavo Bilac”
Lista de Material 2019

3º ano

1 caderno universitário brochura 96 fls – Matemática
1 caderno universitário brochura 96 fls – Português
1 caderno pequeno brochura 48fls – História
1 caderno pequeno brochura 48fls – Ciências
1 caderno pequeno brochura 48fls Geografia
1 caderno pequeno brochura 48 fls – Alemão
1 caderno pequeno brochura 48 fls – Ensino Religioso
1 caderno de caligrafia
1 caderno pequeno brochura 48 fls + pasta Brasil com elástico - Inglês
1 dicionário Alemão/Português (para ser usado em casa até o 9º ano)
1 dicionário português (para ser usado em casa até o 9º ano)
1 livro de literatura infantil
1caderno de desenho grande - Artes
100 folhas de ofício brancas A4 75g/m2
1 agenda escolar – adquirir na secretaria da escola
1 bloco de prova – adquirir na secretaria da escola
1 tubo de cola, 2 lápis, 1 borracha, 1 tesoura sem ponta,1 apontador,1 régua de
30cm(preferencialmente de madeira)
01 caixa de lápis de cor
Turno Bilíngue (somente para quem se matriculou no contraturno)
2 cadernos universitários brochura 96 folhas
1 pasta Brasil com elástico
1 bloco Canson A4 180g/mm
Observações:
 Encapar e colocar o nome em todo o material escolar. Colocá-lo em uma sacola e
escrever o nome também na sacola.
 Preferencialmente não comprar cadernos de capa dura nem espiral, pois o mesmo
aumenta o peso nas mochilas.
 Pedimos a doação de uniforme usados para serem doados aos alunos carentes.
 Algum material diferenciado poderá ser solicitado durante o ano
 O material do bilíngue deverá ser entregue no 1º dia de aula do bilíngue, em data a ser
confirmada.
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Escola Básica Municipal “Olavo Bilac”
Lista de Material 2019

4º ano

1 caderno universitário brochura 96fls – Matemática
1 caderno universitário brochura 96fls – Português
1 caderno universitário brochura 60 fls – História
1 caderno universitário brochura 60 fls- Geografia
1 caderno universitário brochura 60 fls– Ciências
1 caderno pequeno brochura 48fls - Ensino Religioso
1 caderno pequeno brochura 48fls + 1 pasta Brasil com elástico - Inglês
1 caderno pequeno brochura 48fls - Alemão
1 caderno de desenho Artes
1 caderno de caligrafia 40 fls formato 190 mm x 248
1 dicionário Alemão/Português (para ser usado em casa até o 9º ano)
1 dicionário Português (para ser usado em casa até o 9º ano)
1 dicionário Inglês/Português (para ser usado em casa até o 9º ano)
1 bloco de papel CansonA4 180g/mm
100 folhas de ofício brancas A4 75g/m2
1 bloco de prova - adquirir na secretaria da escola
1 agenda escolar – adquirir na secretaria da escola
1 pincel, 2 lápis, 1 caneta cor azul, 1 borracha, 1 tesoura sem ponta, 1 caixa de lápis de
cor, 1 régua de 30cm, 1 tubo de cola, 01 apontador
1 pacote folhas coloridas criativo
Ensino Bilíngue (somente para quem se matriculou no contraturno)
2 cadernos universitários brochura 96 folhas
1 pasta Brasil com elástico
1 bloco Canson A4 180g/mm






Observações:
Encapar e colocar o nome em todo o material escolar.
Preferencialmente não comprar cadernos de capa dura, nem espiral, pois o mesmo
aumenta o peso nas mochilas.
Pedimos a doação de uniforme usados para serem doados aos alunos carentes.
Algum material diferenciado poderá ser solicitado durante o ano
O material do bilíngue deverá ser entregue no 1º dia de aula do bilíngue em data a ser
confirmada.
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Escola Básica Municipal “Olavo Bilac”
Lista de Material 2019

5º ano

1 caderno brochura universitário 96 fls- Matemática
1 caderno brochura universitário 96fls – Português
1 caderno pequeno brochura 48fls - Ensino Religioso
1 caderno brochura universitário 60 fls-História
1 caderno brochura universitário 60 fls-Geografia
1 caderno brochura universitário 60 fls– Ciências
1 caderno de desenho grande - Artes
1 pendrive 4GB
1 caderno pequeno brochura 48fls + 1 pasta Brasil com elástico - Inglês
1 caderno pequeno brochura 48fls - Alemão
1 caderno de caligrafia grande
1 dicionário de Alemão/Português (para ser usado em casa atéo 9º ano)
1 dicionário de Português(para ser usado em sala e em casa até o 9º ano)
1 dicionário de Inglês (podendo ser usado até o 9º ano)
1 compasso e 1 esquadro - Artes
1 bloco de papel Canson A4 180 g/mm
100 folhas de ofício brancas A4 75g/m2
1 bloco de prova (adquirir na secretaria da escola início ano letivo)
1 agenda escolar – adquirir na secretaria da escola
1 caneta vermelha, 3 lápis, 1 apontador, 1 borracha,2 canetas de cor azul, 1 caneta
marca texto, 1 tesoura sem ponta, 1 caixa de lápis de cor, 1 caixa de giz de cera,1 régua
de 30 cm, 1tubo de cola
1 pacote de folhas coloridas criativo
Turno Bilíngue (somente para quem se matriculou no contraturno)
2 cadernos universitários brochura 96 folhas
1 pasta Brasil com elástico
1 bloco Canson A4 180g/mm






Observações:
Encapar e colocar o nome em todo o material escolar
Preferencialmente não comprar cadernos de capa dura nem espiral, pois o mesmo
aumenta o peso nas mochilas.
Pedimos a doação de uniforme usados para serem doados aos alunos carentes.
Algum material diferenciado poderá ser solicitado durante o ano
O material do bilíngue deverá ser entregue no 1º dia de aula do bilíngue em data a ser
confirmada.
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Escola Básica Municipal “Olavo Bilac”
Lista de Material 2019

6º ano ao 9 ºano

1 caderno universitário Quadriculado brochura 96fls - Matemática (único para Matemática)
1 caderno universitário brochura 200fls- Língua Portuguesa (único para Língua Portuguesa)
1 caderno pequeno 48fls - Ensino Religioso
1 caderno pequeno 48fls - Artes

1caderno universitário brochura 96fls - Ciências ( uma tabela periódica grande para o 9º ano)
1 ficha de leitura
1 caderno universitário brochura 60fls História
1 caderno universitário brochura 60fls - Geografia
1 caderno universitário brochura 60fls + 1 pasta Brasil com elástico - Inglês
1 caderno universitário brochura 60fls - Alemão
1 dicionário Alemão/Português
1 dicionário de Português
1 dicionário de Inglês
1 bloco de prova – adquirir na secretaria da escola
1 lápis 6B, 1 transferidor (8º ano), 1 compasso de boa qualidade,
1 caneta azul, 1 borracha,1 régua de 30cm (régua não deve ser silicone)
1 calculadora simples para o 9ºano
1 pen drive
1 pasta com plásticos p/guardar provas e trabalhos de todas as disciplinas
1 agenda escolar adquirir na secretaria da escola
Artes
1 caixa de lápis de cor, 1 tesoura sem ponta, 1 bloco de papel Canson A4 180 gm/2
1 pasta com plásticos p/guardar trabalhos
Turno Bilíngue (somente para quem se matriculou no contraturno)
1 pasta Brasil com elástico
2 cadernos brochura universitário 96 fls
Observações:







Encapar e colocar nome em todo material escolar.
Os alunos que já possuem os dicionários solicitados, não necessitam comprar
novos.
Preferencialmente não comprar cadernos de capa dura e espiral, pois aumenta o
peso da mochila e o espiral prejudica organização do aluno com as anotações. A
escola solicita que não seja comprado fichário.
Pedimos a doação de uniforme usados para serem doados aos alunos carentes.
O material do bilíngue deverá ser entregue no 1º dia de aula do bilíngue em data
a ser confirmada.
Algum material diferenciado poderá ser solicitado durante o ano.
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