
 
Escola Martinho Lutero 

ESCOLA LUTERANA DE ENSINO MÉDIO MARTINHO LUTERO 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 
 

 
LISTA DE MATERIAL – EDUCAÇÃO INFANTIL    NÍVEL A    2017 

NOME DO ALUNO: ____________________________________________________ 
 

 
 

OBSERVAÇÃO:   
 

a)Todo o material deverá vir com a identificação do aluno  e ser entregue para a professora titular 
no dia da entrevista.  
b) A escola orienta as famílias que o uso da mochila e lancheira são opcionais para os alunos. 
Caso a família optar pela mochila, salientamos que a mesma deverá ser pequena. 
 

............................................................................................................................. ................... 

NOME ALUNO:___________________________________________________________________ 

 
DATA DA ENTREVISTA: _____/_____/_____                                     HORÁRIO:_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20/02/2017 - SEGUNDA-FEIRA        13h 15min 

01 Caixa lápis de cor 01 Jogo pedagógico (de acordo com a faixa etária) 

02 Caixas de giz de cera (curtos) 01 Crachá 

01 Estojo (para lápis de cor) 01 Calcinha ou cueca e 01 meia com o nome do aluno 

01 Folha de EVA cor __________________________ 01 Calça (pode ser usada) 

01 Caneta para lâmina de retro projetor 01 Livro de História Infantil (de acordo com a faixa etária)  

02 Caixas de massa de modelar  02 Tubos de cola líquida grande 

02 Folhas color set cor ________________________ 01 Cola bastão 

50 Folhas de desenho 01 Tesoura de ponta redonda 

01 Folha celofane colorido 02 Vidros de tinta têmpera (300 ml) cor ________________ 

01 Folha de papel crepom cor _______________ 02 Pincéis nº 12 e 14 (um de cada) 

01 Folha de papel laminado cor _____________ 01 Caixa de cola colorida 

01 Folha de papel cartaz cor ________________ 02 Potes de margarina com tampa 500g 

100 Folhas A4 coloridas 02 Metros de TNT (Não tecido) cor ____________________ 

01 Rolo de papel toalha 01 Caixa pequena de algodão 

50 Folhas grandes A3 (120g/m²) 01 Caixa de cotonetes 

01 Metro de papel contact transparente 01 Lixa nº 60 

01 Pasta de cartolina com abas e elástico 10 Botões (tamanhos e cores diferentes) 

01 Caixa organizadora de plástico média 01 Pacote de palitos de picolé cor ____________________ 

01 Rolo de pintar pequeno 01 Garrafa para água/squeeze 

01 Pacote de papel (32 folhas) colorido criativo 8 
cores (80g/m²) 

01 Revista velha (Solicitamos que seja observado o tipo de 
revista enviada) 

01 Fita reforçada em papel Kraft corrugado 
48mmx50m 

 Sucatas (potes de iogurte, rolinhos de papel higiênico, 
caixas de remédio, caixa de leite, etc.) 

01 Cola com glitter   01 Pote de sorvete (vazio) 

02 Escovas de dentes com nome e tampa 01 Camiseta grande velha (para pintura) 

02 Tubos de creme dental infantil 01 Metro de Papel Pardo 

01 Caderno de desenho (grande) capa dura 48 folhas   



 
Escola Martinho Lutero 

ESCOLA LUTERANA DE ENSINO MÉDIO MARTINHO LUTERO 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 
 

LISTA DE MATERIAL – EDUCAÇÃO INFANTIL    NÍVEL B  2017 

NOME DO ALUNO: ________________________________________________ 

 
01 Alfabeto emborrachado (letras pequenas de E.V.A)  50 Folhas de desenho (120g/m² ou 140g/m²) 

01 Estojo para lápis, borracha... 01 Garrafa para água/squeeze 

01 Apontador 01 Jogo pedagógico (de acordo com a faixa etária) 

01 Borracha 01 Lápis preto apontado 

01 Caixa de giz de cera 01 Lancheira 

01 Caixa de lápis de cor 01 Livro de História Infantil (de acordo com a faixa etária)  

02 Caixas de massa de modelar 01 Metro de TNT cor _________________ 

01 Cola bastão 01 Vidro de tinta têmpera (300 ml) cor _________________ 

01 Cola glitter  01 Mochila pequena 

01 Calcinha ou cueca com o nome do aluno (na mochila) 01 Números emborrachado (números pequenos de E.V.A)  

01 Camiseta grande velha (para pintura) 01 Pasta plástica com abas e elástico 

01 Conj. Canetas hidrocor com 12 cores ponta grossa 01 Caderno de desenho (grande) capa dura 48 folhas 

01 Conjunto cola colorida (6 un) 01 Tesoura de ponta redonda 

01 Metro de papel pardo 50 Palitos de picolé 

01 Crachá (para alunos novos) 01 Pincel nº 12 ou 14 

01 Escova de dentes com nome 01 Porta Escova de Dente e Creme Dental 

01 Pacote de papel (32 folhas) colorido criativo 8 cores 
(80g/m²) 

02 Revistas velhas (Solicitamos que seja observado o tipo de 
revista enviada) 

01 Fita reforçada em papel Kraft corrugado 48mmx50m 20 Folhas grandes A3 (120g/m²) 
200 Folhas A4 coloridas 01 Tubo de cola líquida 

01 Folha de EVA (grande) 01 Tubo de creme dental infantil 

 

 

OBSERVAÇÃO:   
 
Todo o material deverá vir com a identificação do aluno e ser entregue para a professora 

titular no dia da entrevista. 

 

 

 

............................................................................................................................. ................ 
 

NOME ALUNO:_________________________________________________________________________ 

 
DATA DA ENTREVISTA: _____/_____/_____                                     HORÁRIO:_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20/02/2017 - SEGUNDA-FEIRA        13h 15min 

 
 

 
 

 



 
Escola Martinho Lutero 

ESCOLA LUTERANA DE ENSINO MÉDIO MARTINHO LUTERO 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 
 

LISTA DE MATERIAL – ENSINO FUNDAMENTAL   1ª SÉRIE  2017 

 

NOME DO ALUNO: ________________________________________________ 
 01 Caderno pequeno de 96 folhas brochurão, com margem legível 

 03 Cadernos de 30 folhas brochurão (Inglês, religião e espanhol) 

* 01 Caderno de caligrafia horizontal pequeno 

* 50 Folhas de desenho 

* 10 Folhas pautadas 

* 01 Metro papel contact transparente 

* 10 Folhas grandes A3 (120g/m²) 

* 01 Caixa de massa de modelar 

* 02 Folhas de papel color set cor ___________________________ 

* 02 Folhas de papel crepom cor ___________________________ 

* 02 Pacote de papel (32 folhas) colorido criativo 8 cores (80g/m²) 

* 02 Folhas de EVA grande cor ___________________________ 

  Lápis preto 

  Borracha macia 

  Apontador 

 01 Régua de 30 cm 

 01 Tubo de cola liquida pequeno 

* 01 Tubo de cola liquida grande 

* 02 Pincéis (01 grosso tamanho 22 e 01 fino tamanho 16) 

* 01 Pote de tinta têmpera grande cor ___________________________ 

 01 Caixa lápis de cor 

* 01 Caneta de retroprojetor (preta ou azul) 

 01 Conjunto de canetas hidrocor 

 01 Caixa de giz de cera 

 02 Estojo 

* 01 Pasta c/ 50 sacos plásticos p/produção de histórias 

 02 Pasta de cartolina  

 01 Tesoura sem ponta 

* 01 Crachá (para alunos novos) 

* 01 Alfabeto emborrachado (letras pequenas de E.V.A)  

* 01 Conjunto cola colorida 

* 01 Conjunto cola glitter 

* 01 Jogo didático (alfabetização) 

* 01 Livro de história infantil (de acordo com a série) 

* 01 Revista velha (Solicitamos que seja observado o tipo de revista enviado) 

* 02 Metros de TNT (Não tecido) cor ___________________________ 

* 02 Pacote de palitos de picolé 

 01 Garrafa plástica identificada para água   

 01 Fita reforçada em papel Kraft corrugado 48mmx50m 

* 01 Pacote pequeno de glitter cor ___________________________ 

* 01 Pacote pequeno de lantejoulas grandes cor ___________________________ 

* 01 Tinta para artesanato cor _____________________ 

* 04 Envelopes de carta colorido tamanho (16x11,5) 

* 01 Lixa grossa para madeira ou água P60 (padrão) 

* 01 Pote de gel (colorido) para cabelo 200gr  

* 02 Sacos de ziploc tamanho 20cm x 18cm 

* 01 Par de cadarços adulto (preferencialmente na cor azul) 

* 01 Kg de argila 

* 01 Par de meias estampadas (pode ser usada) 

* 01 Par de meias brancas (pode ser usada) 

* 15 Prendedores de roupa de madeira 
 

OBSERVAÇÃO:   
 

a) Todo material deverá ter a identificação do aluno. 

b) Os materiais com (*) deverão ser entregues para a professora titular até o dia 03/03/2017. 

c) No decorrer do ano letivo os alunos realizarão um trabalho referente a pintores, portanto será 

solicitada uma tela e tinta para criação dessas obras, sendo que na compra em quantidade 

conseguimos desconto. 

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20/02/2017 - SEGUNDA-FEIRA        13h 15min 



 
Escola Martinho Lutero 

ESCOLA LUTERANA DE ENSINO MÉDIO MARTINHO LUTERO 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 
 

LISTA DE MATERIAL – ENSINO FUNDAMENTAL 2ª SÉRIE 2017 

NOME DO ALUNO: _____________________________________________________ 

 
02  Cadernos pequenos de 96 folhas (aula e tema), com margem legível e aspiral 

04  Cadernos pequenos de 48 folhas (Inglês, religião, espanhol e registro leitura). Podem ser 
usados os cadernos da série anterior 

01 * Caderno caligrafia horizontal (Pode ser usado o caderno da série anterior) 

100 * Folhas de desenho 

50 * Folhas de ofício pautadas 

02 * Pacotes de papel criativo Lumi 5 cores fluorescente (75g/m²) 

01 * Folha de papel cartaz 

02 * Folhas de EVA 

01 * Folha papel color set 

01 * Pasta de cartolina 

01 * Pasta c/sacos de plásticos (p/produções de histórias) com 50 saquinhos 

  Lápis de cor 

  Giz de Cera 

01  Tubo de cola 

01  Régua 30cm  

02 * Pincéis (para pintura diária e para tela) – 1 fino e 1 chato 

01 * Conjunto de tinta têmpera  

  Tesoura sem ponta 

01 * Crachá (alunos novos) 

02 * Livros de História Infantil (de acordo com a série) 

02 * Revista velha (Solicitamos que observem o tipo de revista enviada) 

03 * Metros de TNT (Não tecido) cor ___________________________ 

20 * Folhas grandes A3 (120g/m²) 

01 * Caneta de retroprojetor cor preta 

01 * Rolinho pequeno para pintura  

01  Garrafa plástica identificada para água   

01  Conj. Canetas hidrocor com 12 cores ponta grossa 

01 * Fita dupla face 

01 * Cola glitter (cor a escolher) 

01 * Caixa de massa de modelar  

01 * Fita reforçada em papel Kraft corrugado 48mmx50m 

05 * Pratinhos de papelão (tamanho médio) 

05  Saco plástico PE ofício 4 furos 

 

OBSERVAÇÃO:   
 

a) Todo material deverá ter a identificação do aluno. 

b) Os materiais com (*) deverão ser entregues para professora titular até o dia 03/03/2017. 

c) No decorrer do ano letivo os alunos realizarão um trabalho referente a pintores, portanto será 

solicitada uma tela e tinta para criação dessas obras, sendo que na compra em quantidade 

conseguimos desconto. 

d) Os cadernos de inglês/espanhol/religião da série anterior, estando em condições, podem ser 

utilizados nesta série dando continuidade ao trabalho. 

e) O material de uso diário é indispensável (lápis preto, borracha, apontador, ..) 

 

 
INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20/02/2017 – SEGUNDA-FEIRA – 13h 15min 

 



 
Escola Martinho Lutero 

ESCOLA LUTERANA DE ENSINO MÉDIO MARTINHO LUTERO 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 
 

LISTA DE MATERIAL – ENSINO FUNDAMENTAL   3ª SÉRIE  2017 

NOME DO ALUNO: _____________________________________________________ 

 
02  Cadernos pequenos de 96 folhas (aula e tema), com margem legível (não será 

permitido o uso de caderno grande) 

04  Cadernos pequenos de 48 folhas (Inglês, religião, espanhol e registro leitura). Podem 
ser usados os cadernos da série anterior 

01  * Caderno caligrafia horizontal (Pode ser usado o caderno da série anterior) 

10 * Folhas grandes A3 (120g/m²) 

100 * Folhas de ofício pautadas 

50 * Folhas de desenho 

01 * Pacote de papel criativo Lumi 5 cores fluorescente (75g/m²) 

01 * Folha papel cartaz 

01 * Folha de papel color set 

02 * Folhas de E.V.A. 

01  Pasta com elástico p/uso diário 

01 * Pasta com saquinhos plásticos (produção textual) – 30 saquinhos 

01  Régua de 30cm 

01  Caixa de Lápis de cor 

01 * Tinta relevo (não é cola colorida) 

02 * Pincéis (1 fino e 1 grosso) ponta chata 

01 * Caneta para retroprojetor (cor a escolher ) ponta grossa 

01 * Jogo de tinta têmpera  

01 * Crachá (para alunos novos) 

01 * Cola glitter (cor a escolher) 

02 * Livros de História Infantil (de acordo com a série) 

01 * Revista velha (Solicitamos que observem o tipo de revista enviada) 

02 * Metros de TNT (Não tecido) verde ou vermelho 

01  Garrafa plástica identificada para água   

01 * Fita reforçada em papel Kraft corrugado 48mmx50m 

 

OBSERVAÇÃO:   
 

a) Todo material deverá ter a identificação do aluno. 

b) Os materiais com (*) deverão ser entregues para professora titular até o dia 03/03/2017. 

c) No decorrer do ano letivo os alunos realizarão um trabalho referente a pintores, portanto será 

solicitado uma tela e tinta para criação dessas obras, sendo que na compra em quantidade 

conseguimos   desconto. 

d) Os cadernos de inglês/espanhol/religião da série anterior, estando em condições, podem ser 

utilizados nesta série dando continuidade ao trabalho. 

e) O material de uso diário é indispensável (lápis preto, borracha, apontador, ..) 

 
 
 
 
 

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20/02/2017 – SEGUNDA-FEIRA – 13h 15min 

 



 
Escola Martinho Lutero 

ESCOLA LUTERANA DE ENSINO MÉDIO MARTINHO LUTERO 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 
 

LISTA DE MATERIAL – ENSINO FUNDAMENTAL   4ª SÉRIE  2017 

NOME DO ALUNO: _____________________________________________________ 

 

50 Folhas de ofício pautadas 

50 Folhas de desenho 

02 Pacotes de folha color set A4 

01 Caixa de massa de modelar com 06 cores 

01 Caneta de retroprojetor (menos amarela) 

02 Revista velha (solicitamos que observem o tipo de revista enviada) 

02 Metros de TNT (não tecido) vermelho, preto, amarelo ou verde 

01 Folha de EVA 

01 Pasta com saquinhos plásticos (produção textual) 

01 Caderno caligrafia horizontal (pode ser usado o caderno da série anterior) 

01 Fita reforçada em papel Kraft corrugado 48mmx50m 
 

OS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS FICAM COM O ALUNO. 
 

08 Cadernos – 96 folhas (podem ser grandes, porém individuais) 

 Material de uso diário é indispensável (estojo, lápis, borracha, apontador, régua 
30cm, cola, tesoura, canetas, lápis de cor.) 

01 Garrafa plástica identificada para água   

01 Flauta Doce Soprano Barroca 

01 Pasta com saquinhos plásticos (aula de música) 
 
 

OBSERVAÇÃO:   
 

a) Todo material deverá ter a identificação do aluno. 

b) Os materiais com (*) deverão ser entregues para professora titular até o dia 03/03/2017. 

c) No decorrer do ano letivo os alunos realizarão um trabalho referente a pintores, portanto será 

solicitado uma tela e tinta para criação dessas obras, sendo que na compra em quantidade 

conseguimos   desconto. 

d) Os cadernos de inglês/espanhol/religião da série anterior, estando em condições, podem ser 

utilizados nesta série dando continuidade ao trabalho. 

e) O material de uso diário é indispensável (lápis preto, borracha, apontador, caneta..) 

f) Caderno de caligrafia (pode ser utilizado o caderno da série anterior, caso esteja em condições). 

  

 

 

 

 

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20/02/2017 – SEGUNDA-FEIRA – 13h 
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ESCOLA LUTERANA DE ENSINO MÉDIO MARTINHO LUTERO 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 
 

LISTA DE MATERIAL – ENSINO FUNDAMENTAL   5ª SÉRIE  2017 

NOME DO ALUNO: ________________________________________________ 

 

50 Folhas de ofício pautadas 

50 Folhas de desenho 

01 Pacote de papel criativo Lumi 5 cores fluorescente (75g/m²) 

01 Folha de color set 

01 Folha de papel cartaz 

01 Revista velha (solicitamos que observem o tipo de revista enviada) 

02 Metros de TNT (não tecido) preto, laranja ou azul 

01 Folha de EVA 

01 Conjunto de tinta têmpera 

02 Pincéis nº 12 e 14 (um de cada) 

01 Fita reforçada em papel Kraft corrugado 48mmx50m 

01 Camiseta velha (para pintura) 

20 Folhas grandes A3 (120g/m²) 

 
OS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS FICAM COM O ALUNO. 
 

07 Cadernos – 96 folhas (podem ser grandes, porém individuais) 

 Material de uso diário é indispensável (estojo, lápis, borracha, apontador, régua 
30cm, cola, tesoura, canetas e lápis de cor.) 

 Garrafa plástica identificada para água   

01 Caderno caligrafia horizontal (pode ser usado o caderno da série anterior) 

01 Flauta Doce Soprano Barroca (pode ser usada a flauta da série anterior) 

01 Pasta com saquinhos plásticos (aula de música) 

01 Caderno para as aulas de religião (pode ser usado o caderno da série anterior) 

 
 
 

OBSERVAÇÃO:   
 

a) Todo material deverá ter a identificação do aluno que deverá ser entregue no Setor de 

Acolhida. 

b) Os materiais com (*) deverão ser entregues para professora titular até o dia 03/03/2017. 

e) Os cadernos de inglês/espanhol/religião da série anterior, estando em condições, podem         

ser utilizados nesta série dando continuidade ao trabalho. 

f) O material de uso diário é indispensável (lápis preto, borracha, apontador, caneta ..) 

g) Se necessário será solicitado para o aluno caderno de caligrafia (pode ser utilizado o                 

caderno da série anterior, estando em bom estado). 

h) Solicitamos que não seja utilizado caderno de 10 matérias, ou fichário, pois os alunos nesta 

faixa etária ainda não se organizam com esse tipo de caderno. 

 

 
 

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20/02/2017 – SEGUNDA-FEIRA – 13h 

 
 


