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50 folhas de papel sulfite branco A4. 

50 folhas de papel sulfite colorido A4. 

30 folhas de papel sulfite para dobradura (sugestão Creative Paper ou 

Lumi Paper) A4. 

10 plásticos grossos. 

1 pasta polionda grossa (55mm). 

1 caderno de desenho grande, com 50 folhas, sem seda. 

1 caixa de lápis de cor triangular grosso, com 12 cores (sugestão Jumbo 

Faber Castell). 

1 caixa de giz de cera grosso, curto, 12 cores (sugestão Faber Castell). 

1 tesoura sem ponta (sugestão Mundial ou Tramontina). 

2 caixas de massinha 12 cores (sugestão SOFT). 

1 cola bastão (sugestão Pritt). 

1 tubo pequeno de cola 40 gr. 

3 potes pequenos de tinta para artesanato(qualquer cor). 

1 pen drive 8 GB para arquivar fotos e relatórios (será devolvido no final 

de cada semestre). 

3 pincéis chatos de diferentes grossuras. 

1 rolinho de espuma para pintura (10 cm). 

1 pincel brocha nº4 (sugestão Condor nº4 ref. 460).  

1 livro de história, para a biblioteca de classe (pode ser usado desde  

que estejam em bom estado). Sugestões: Eva Funari – Ruth Rocha – 

Cecília Meireles - Heloisa Prieto – Ana Terra – Ziraldo - Tatiana Belinky 

– Ana Maria Machado – Silvia Orthof. 

1  jogo pedagógico próprio para idade (novo ou usado em bom estado). 

1 conjunto de balde e pá ou  utensílios (panelas, xícaras, 

eletrodomésticos, ferramentas, etc.) não precisa identificar. 

 

PARA USO PESSOAL 

1 pacote de lenço umedecido. 

1 camiseta velha (pintura). 

1 escova de dentes (pedimos que as escovas sejam enviadas dentro de 

uma nécessaire que permanecerão nas mochilas, assim poderão ser 

lavadas diariamente e trocadas sempre que necessário). 

1 pasta de dentes. 

1 caixa  de lenço de papel. 

1 caneca ou copo para beber água. 

1 saquinho contendo 1 muda de roupa que deverá ficar na mochila todos 

os dias (identificados). 

1 almofada pequena (com capa lavável). 

1 repelente.  

1 protetor solar.  

1 esteira grande (palha) 

1 maiô inteiro ou sunga, touca, toalha e um chinelo para natação (nos 

dias de Educação Física). 



 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 
 
 

 Todo material deve ser identificado com nome e série do aluno, inclusive todo o uniforme.  

 

 O Colégio São João Ilhabela acredita na importância da alimentação saudável. Para que o Projeto de Educação Alimentar desenvolvido na 

escola seja eficiente, é possível que haja solicitação de ingredientes à família (não mais que uma vez por mês). O pedido será encaminhado 

via agenda. 

 

 O Colégio São João Ilhabela adota uma agenda que está preparada para funcionar de acordo com as necessidades do trabalho 

desenvolvido. Solicitamos que todos a utilizem e verifiquem diariamente. 

 

 

Em prol do meio ambiente, tudo que puder ser aproveitado, deverá ser usado em 2017. 

 
 

 
 
 

Quando houver necessidade, solicitaremos materiais específicos, com antecedência. 

 
 


