
 

 
ESCOLA MUNICIPAL BARZOTTO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Resolução nº 3.682/82 – DOE 25.01.83 
Rua São Josafat, 2178 
Fone – (44) 3568-1057 

87.340-000 – Mamborê – Paraná 

 
Senhores pais, estamos enviando a lista de materiais que seu (a) filho (a) irá usar no ano de 2020.  Caso não seja 
possível adquiri-los, favor entrar em contato com a Direção da Escola. 
 
LISTA DE MATERIAIS – (1º e 2º Ano) 

 

 04 cadernos de linguagem grande 96 folhas capa dura  

 01 caderno capa dura grande de matemática com quadriculado médio 

 01 caderno de desenho grande capa dura 

 02 lápis pretos 

 01 borracha 

 01 apontador com deposito 

 01 régua  

 01 tesoura sem ponta               

 01 caixa de lápis de cor (grande)  

 01 tubo de cola 

 01 garrafinha para água 

 O1 folha de EVA 

 01 cx massa de modelar 

 200 folhas de papel sulfite 

 01 caderneta para recados 

 01 livro de literatura  

  uniforme completo  da escola  

 01 pasta de elástico fina  para guardar atividades 
 
OBS: colocar identificação da criança em todos os materiais. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ESCOLA MUNICIPAL BARZOTTO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Resolução nº 3.682/82 – DOE 25.01.83 
Rua São Josafat, 2178 
Fone – (44) 3568-1057 

87.340-000 – Mamborê – Paraná 

 
Senhores pais, estamos enviando a lista de materiais que seu (a) filho (a) irá usar no ano de 2020. Caso não seja 
possível adquiri-los, favor entrar em contato com a Direção da Escola. 
 
LISTA DE MATERIAIS –   ( 3º Ano) 

 

 04 cadernos de linguagem grande de capa dura 96 folhas 

 01 agenda pequena 

 01 caderno de matemática grande 

 01 caderno de desenho grande 

 02 lápis pretos 

 01 borracha 

 01 apontador 

 01 régua transparente 

 01 tesoura sem ponta 

 01 caixa de lápis de cor (grande)  

 01 tubo de cola 

 01 folha de EVA  com gliter 

 01 livro de literatura 

 01 pct de papel criativo dupla-face 8 cores 

 200 folhas de papel sulfite 

 01 uniforme completo   da escola  
 
OBS: Favor  etiquetar nos materiais o nome do aluno. 
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Resolução nº 3.682/82 – DOE 25.01.83 
Rua São Josafat, 2178 
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Senhores pais, estamos enviando a lista de materiais que seu (a) filho (a) irá usar no ano de 2020. Caso não seja 
possível adquiri-los, favor entrar em contato com a Direção da Escola. 
 
LISTA DE MATERIAIS –   ( 4º e 5º  Ano) 

 

 02 cadernos de linguagem grande 12 matérias / ou 6 cadernos pequenos 

 01 caderno de desenho grande 

 02 lápis pretos 

 02 canetas (azul e preta) 

 01 borracha 

 01 apontador 

 01 régua transparente 

 01 tesoura sem ponta 

 01 caixa de lápis de cor (grande)  

 01 tubo de cola 

 01 livrinho de literatura 

 01 folha de EVA com gliter 

 200 folhas de papel sulfite 

  01 pct de Papel criativo dupla-face 8 cores 

 01 uniforme completo da escola  
 
OBS: Favor  colocar o nome da criança em todos os materiais. 

 


