
 
 

                        QUEEN ELIZABETH’S SCHOOL 
 

     LISTA DE MATERIAL A ADQUIRIR PELOS ALUNOS – 2019/2020 
 

Q3 
                                                   
ENSINO BÁSICO 
1 bloco de 100 folhas pautadas A4 

1 portfólio (capa catálogo A4 com 100 bolsas) 

1 caderno pautado A4, sem argolas, com margens (plastificado) 

1 capa de elásticos A4* (para andar sempre na mochila) 

3 lápis N.2 HB* 

3 borrachas brancas* 

1 afia com reservatório* 

1 régua de 20 cm* 

3 embalagens de cola líquida média (tipo UHU) 

1 conjunto de 12 canetas de feltro, dentro de um estojo* 

1 conjunto de 12 lápis de cor, dentro de um estojo* 

1 tesoura de pontas redondas*  

1 esferográfica azul 

Esferográficas coloridas  

1 portfólio (capa catálogo A4 com 100 bolsas) 
 

INGLÊS 
1 dossier A4 – lombada estreita – 2 furos 
 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO PLÁSTICA 
3 lápis N.1 – B 

1 borracha para lápis (macia e branca)* 

1 embalagem de lápis de cor dentro de um estojo– 24 ou mais cores (Caran D’Ache, Staedtler ou outra 

marca que seja gama escolar Soft) 

1 embalagem de canetas de feltro dentro de um estojo – 24 ou mais cores (Staedtler ou Giotto) 

1 embalagem de lápis de cera (Caran D’Ache ou wax – não solúvel em água) 

Compasso* 

1 esquadro de 16 cm e 45º* 

1 régua de 50 cm* 

2 blocos de papel cavalinho A4* 

1 caneta preta, tipo rollerball (F ou M) 
 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO MUSICAL 
1 caderno de Música A5 (com folhas de pauta musical e folhas pautadas) 

1 flauta soprano (de preferência Hohner ou Yamaha)  
 

EDUCAÇÃO CÍVICA / EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA 
1 pasta de elásticos A4 lisa (Ficou na escola e irá ser reutilizada.) 
 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA 
1 fato de treino 

1 fato de ginástica 

Sapatilhas de ginástica (Irão para casa nos primeiros dias, para que verifiquem o tamanho.) 
 

NOTAS 
Todos os livros serão fornecidos pelo colégio e debitados na mensalidade. 
 

Todo o material deve vir identificado individualmente, incluindo os lápis e as canetas. 
 

 
* Material para uso nas diferentes áreas. 

Estes estojos deverão andar 

sempre na mochila. 


