
I - MATERIAL DE CLASSE

10 etiquetas (tamanho médio)

01 estojo (grande) plastificado, com zíper e 3 divisões

04 lápis pretos nº 2

01 caneta retro projetor (preta)

01 cola tek Tek Bond n°2

02 borrachas

02 apontadores com depósito

01 caixa de lápis de cor (24 cores)

01 tesoura sem ponta com o nome gravado

02 tubos de cola branca de 90g com nome

01 caixa de material dourado do aluno em madeira

01 pote plástico com nome (para guardar o material

dourado)

03 pastas poliondas de 4cm para folha Oficio (uma azul,

uma vermelha e uma amarela) - etiquetadas

01 livro de caligrafia - Eu gosto mais (Volume 1 - Ens.

Fund.) Autora: Yara Najman & Vera Calabria. Editora: FTD

01 pasta fina para o Inglês

01 caderno brochura pequeno para música

      CADERNOS

02 cadernos brochura capa dura (grandes) 96fls (com

aberturas, sem desenhos nas folhas)

01 caixa de massinha de modelar Soft (e um pote

plástico com nome para guardar)

    II - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

01 jogo de canetas hidrográficas ponta fina (12 cores)

01 pincel chato nº 16

01 pincel redondo n° 04

01 caixa de lápis aquarelável

01 caixa de giz de cera retrátil

01 estojo tempera guache lavável  escolar com 6 cores

básicas

01 avental

01 pasta polionda de 6cm azul (menino) vermelho

(menina) - etiquetada

02 blocos de canson A4

01 tubo de cola branca

PAPÉIS

200 folhas de sulfite A4 branca

50 folhas de sulfite A4 colorida

02 rolos de papel crepon (cores variadas)

01 folha de color set (amarela)

01 folha de color set (verde)

02 folhas de E.V.A. (estampadas)

01 folha de E.V.A. (com glitter)

01 folha de E.V.A. (amarela)

01 folha de E.V.A. (branca)

01 cartolina branca

02 folhas de papel pardo

III - MATERIAL DE HIGIENE

01 escova de dente

01 creme dental

01 toalhinha de mão

01 troca de máscara

01 garrafinha para água

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}


