A Escola Autonomia não exige a aquisição de livros didáticos no Ensino Fundamental e o material
de uso coletivo já está incluso no valor das mensalidades.

LISTA DE MATERIAL PARA 2020
1º ANO
● 1 protetor solar
● 1 repelente
● 1 caderno de desenho grande (A4) – 100fls – capa dura
● 1 caderno grande – meia pauta (espiral lateral)
● 1 pastas com elástico (para tarefa)
● 1 camiseta grande para pintura
● 1 toalha de rosto e uma muda de roupa (devem estar sempre na mochila do aluno, durante o ano
inteiro, devendo ser constantemente revisado)
● 1 Kit lanche: 1 copo, 1 prato, 1 colher, 1 garfo, 1 toalha pequena ou jogo americano – material
inquebrável. (Deve estar diariamente na lancheira do aluno, durante o ano inteiro, devendo ser
revisado e higienizado em casa)
● 1 estojo com escova e pasta de dentes (o estojo deve estar sempre na mochila do aluno, durante
o ano inteiro, devendo ser constantemente revisado para ver se há necessidade de reposição).
● 1 garrafinha para água
Observações:
1.

Todos os materiais deverão vir identificados.

2.

Todo material que estiver em condições deve ser reaproveitado de um ano para outro.

3.

Os demais materiais de uso coletivo já estão inclusos no valor das mensalidades.

A Escola Autonomia não exige a aquisição de livros didáticos no Ensino Fundamental e o material
de uso coletivo já está incluso no valor das mensalidades.

LISTA DE MATERIAL PARA 2020
2º ANO
● 1 camiseta grande para aula de Artes
● 2 cadernos universitários de 96 folhas sem espiral (costurado)
● 1 caderno grande capa dura, sem espiral para Inglês
● 1 pasta com elástico para tarefas
● 1 saquinho de material dourado pequeno
● 1 Kit lanche: 1 copo, 1 prato, 1 colher, 1 garfo, 1 toalha pequena ou jogo americano – material
inquebrável. (Deve estar diariamente na lancheira do aluno, durante o ano inteiro, devendo ser
revisado e higienizado em casa)
● 1 garrafinha para água
Observações
1.

Todos os materiais deverão vir identificados.

2.

Todo material que estiver em condições deve ser reaproveitado de um ano para outro.

3.

Os demais materiais de uso coletivo já estão inclusos no valor das mensalidades.

A Escola Autonomia não exige a aquisição de livros didáticos no Ensino Fundamental e o material
de uso coletivo já está incluso no valor das mensalidades.

LISTA DE MATERIAL PARA 2020
3º ANO
● 1 camiseta grande para aula de Artes
● 1 pasta fina com elástico para tarefas
● 1 caderno grande capa dura, sem espiral para Inglês
● 1 caderno universitário de 96 folhas sem espiral (costurado), para atividades diárias.
● 1 caderno universitário de 96 folhas sem espiral (costurado), para produção textual
● 1 caderno quadriculado universitário sem espiral, com 96 folhas (com quadriculado de 1cm)
● 1 Kit lanche: 1 copo, 1 prato, 1 colher, 1 garfo, 1 toalha pequena ou jogo americano – material
inquebrável. (Deve estar diariamente na lancheira do aluno, durante o ano inteiro, devendo ser
revisado e higienizado em casa)
● 1 garrafinha para água
Observações
1.

Todos os materiais deverão vir identificados.

2.

Todo material que estiver em condições deve ser reaproveitado de um ano para outro.

3.

Os demais materiais de uso coletivo já estão inclusos no valor das mensalidades.

A Escola Autonomia não exige a aquisição de livros didáticos no Ensino Fundamental e o material
de uso coletivo já está incluso no valor das mensalidades.

LISTA DE MATERIAL PARA 2020
4º ANO
● 1 camiseta grande para aula de Artes
● 1 caderno quadriculado universitário sem espiral com 96 folhas (com quadriculado de 1cm)
● 1 caderno grande capa dura, sem espiral para Inglês
● 1 pasta com elástico para outras disciplinas
● 2 cadernos universitário de 96 folhas sem espiral (costurado)
● 1 caderno de desenho tamanho A4
● 1 Kit lanche: 1 copo, 1 prato, 1 colher, 1 garfo, 1 toalha pequena ou jogo americano – material
inquebrável. (Deve estar diariamente na lancheira do aluno, durante o ano inteiro, devendo ser
revisado e higienizado em casa)
● 1 garrafinha para água
Observações
1.

O material deve ser trazido para a escola de acordo com o horário de aula, evitando excesso
de peso nas mochilas.

2.

Cada material desta lista deve conter a identificação do aluno.

3.

Nas aulas do Projeto Transdisciplinar é preciso usar calça comprida e repelente.

4.

Todo material que estiver em condições deve ser reaproveitado de um ano para outro.

A Escola Autonomia não exige a aquisição de livros didáticos no Ensino Fundamental e o material
de uso coletivo já está incluso no valor das mensalidades.

LISTA DE MATERIAL PARA 2020
5º ANO
● 1 camiseta grande para aula de Artes
● 4 cadernos pautados de 90 folhas tipo universitário de uma matéria cada, sem espiral, para cada
uma das disciplinas: MTM, ES, CIEN e LP
● 1 pasta com elástico
● 1 caderno de desenho folha A4 (tipo espiral)
● 1 pasta classificadora com 2 furos para Música
● 1 caderno grande dura, sem espiral, para Inglês
● 1 garrafinha para água
Observações
1.

O material deverá ser trazido para a escola de acordo com o horário da aula, evitando
excesso de peso nas mochilas.

2.

O material deverá ser identificado

3.

O material específico para o Projeto Transdisciplinar será solicitado no início de cada
semestre, porém o uso do repelente de insetos é indispensável

4.

Todo material que estiver em condições deve ser reaproveitado de um ano para outro.

