
 I - MATERIAL DE CLASSE

01 apontador com depósito

01 estojo grande com três repartições

02 caixas de lápis de cor (12 cores)

02 jogos de caneta hidrográfica (ponta grossa - 12 cores)

01 tesoura sem ponta com nome

02 tubos de cola branca de 90g cada

02 cola gliter (qualquer cor)

01 pasta de plástico com elástico no tamanho A4

(232mm x 332mm)

01 pasta A3 com presilhas

02 lápis pretos

02 pastas catálogo com 50 plásticos

01 caixa organizadora

CADERNOS

01 caderno de cartografia - tam 275mm X 200mm com

capa dura 96 folhas

01 livro paradidático infantil (Lista em anexo)

200 folhas de sulfite A4

30 folhas de sulfite A4 coloridas

II - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

01 pincel chato nº 16

03 caixas de massa de modelar SOFT (12 unidades)

02 pacotes de lantejoulas (grande) (cores diferentes)

02 caixas de giz de cera grande (12 cores)

01 estojo de guache escolar com 6 cores

01 camiseta lisa (G) adulto para aula de arte

01 kit de forminhas para massinha

02 potes de gliter

01 cola colorida com 6 cores

01 lenço umedecido

01 rolo de fitilho

01 rolo de lastex

30 botões de cores e tamanhos variados

01 caneta retroprojetor

01 Tek Bond

50 palitos de sorvete

01 pacote de perfex

                                             PAPÉIS

03 cartolinas (1 branca e 2 de cores variadas)

01 folha de papel cartão

01 rolo de papel crepon

01 folha de papel laminado

03 folhas de papel color-set (cores variadas)

01 folha de papel (kraft) pardo

03 folhas de E.V.A. (cores variadas)

01 folha de E.V.A. estampado

02 folhas de E.V.A. glitter

01 folha de papel contact com personagem

03 folhas de papel dobradura

03 revistas velhas

III - MATERIAL DE HIGIENE

01 necessarie para guardar

escova e creme dental.

01 creme dental com nome

01 escova de dente com nome

01 toalhinha de mão com nome

01 caneca para água

IV- MANTER NA MOCHILA

01 TROCA DE ROUPA E AGENDA (OBJETIVO)

OBS: TODO O MATERIAL, INCLUSIVE O

UNIFORME, DEVE ESTAR IDENTIFICADO.
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}Este material
deve ficar na
bolsa e ser

trazido todos
os dias


