
 

           

                      ESCOLA JOÃO DE BARRO 

                  Estrada União e Indústria, 9153- Itaipava – RJ 

                    24 2222- 6180 /  24 2222-0762 

 

                  Lista de Material - 3º Período 2021 
 

Material de higiene 
01 rolinho de saco plástico transparente  
01 pacote de lenços umedecidos 
01 caixa de lenços de papel 
01 protetor solar 
01 repelente 
01 necessaire contendo 01 escova com protetor de cerdas e 01 pasta de dentes  
01 squeeze 
 

Material de uso geral 
100 folhas de papel A4- azul 
01 resma de folha A3 
01 folha de celofane 
02 folhas de cartolina (colorido) 
04 folhas de papel cartão (colorido) 
06 cartolinas coloridas (laranja, vermelha, 2 azuis e 2 
pretas) 
03 pacotes de Paper-cil 
02 blocos para desenho 140g.  A3 (canson, 
filiperson) 
02 rolos de papel crepom azul 
01 metro de Contact transparente 
02 rolos de fita crepe 
02 rolos de fita dupla face 
01 rolo de fita de cetim (cor a escolher) 
05 rolos de durex coloridos (preto, amarelo, 
vermelho, verde e azul) 
02 rolos de metalóide (somente larga) 
03 tubos de cola branca 250gr 
02 tubos de cola branca 40gr com bico fino 
02 tubos de brilho cola (acrilex) 
01 tubo de cola de silicone 
01 bastão de cola quente (fino) 
01 vidro de guache 250gr azul Claro ( acrilex) 
01 vidro de tinta acrílica 250gr 
01 tinta para tecido cor a escolher 
01 tela para pintura 20x30 cm 
01 pincel tigre chato nº 16 
01 pincel nº 12  
01 trincha 
01 nanquim amarelo e 1 vermelho 
01 esponja para pintura pequena 
01 pacote de forminha de doce colorida 
01 pacote de palito de picolé colorido  
01 pacote de palito de churrasco 
01 camisa comprida para proteger o uniforme nas 
aulas de Arte (pode ser usada) 
01 caixa de giz de cera curto (acrilex)   
01 estojo de lápis de cor triangular grosso c/ 12 cores 
02 estojos de caneta (lavável) c/ 12 cores grossa ( 
Compactor) 
01 tesoura sem ponta 
 
 
 
 

 
01 pacote de paetês (grandes) 
02 potes de massinha (500 gr) A base de amido 
01 tesoura de plástico para massinha 
02 cortadores de biscoito de plástico 
04 lixas finas de madeira (nº 100) 
01 folha de E.V.A. azul 
½ metro de pano cru  
½ metro de tecido estampado infantil 
1 metro de feltro  
01 pote pequeno com: 6 tampinhas de garrafa, 1cx 
pequena de palitos de fósforo usados, 15 botões 
grandes. 
01 pasta catálogo 
01 pasta polionda A3 com alça 
06 trilhos de plástico para pasta 
01 Pen drive  
01 Jogo pedagógico RESISTENTE para a idade (uso 
coletivo) 
 
 

Obs.: Todo material deverá vir etiquetado com nome 
completo do aluno e série. Solicitamos que nos 
papéis (cartolina, papel cartão...), para evitar danos, 
os nomes sejam colocados não diretamente no 
material e que pesos, medidas e cores solicitadas 
sejam respeitadas. 
 
As marcas colocadas em alguns itens são apenas 
sugestões porque entendemos que fazem muita 
diferença na execução das atividades. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                

 

IMPORTANTE 

 

 O material deverá ser entregue entre os dias 25/01e 02/02/2021, na escola, 

encapado com plástico transparente ou contact, com o nome do aluno e 

série. 

 O material do programa de ensino de língua inglesa assim como o projeto 

de leitura adotado pelo contrato deverá ser pago de forma parcelada junto 

com as mensalidades escolares de acordo com a tabela abaixo. 

 

Projeto Leitura 1º Período ao 9ºano Parcelado nos boletos de 

mensalidade nos meses 

de Janeiro, Fevereiro e 

Março 

Livros Edify Anual (3º Período) Parcelado nos boletos de 

mensalidade nos meses 

de Janeiro, Fevereiro e 

Março. 

 

 Início das aulas: 03 de Fevereiro de 2021. 

 


