
 I - MATERIAL GERAL

 Este material deverá ser entregue para a professora da

classe

02 cadernos de brochura grandes com 96 folhas (com o

nome do aluno na contra capa, sem abertura).

- Cadernos sem desenho na parte interna e sem adesivos.

01 pasta de papel com elástico, para tarefas

01 tesoura de ponta redonda com o nome

01 caixa de lápis de cor (12 cores)

01 régua de 30cm

01 caneta grifa texto amarela

01 caneta permanente

01 apontador com depósito

01 tubo de cola branca

03 lápis pretos apontados no estojo

01 caneta esferográfica azul e 01 vermelha

200 folhas de papel sulfite A4

02 borrachas brancas

01 mini dicionário de Língua Portuguesa atualizado (de

preferência Aurélio)

01 caderno de 46 folhas (pequeno) para Inglês

 01 pasta catálogo com 10 fls para o Inglês

01 caderno brochura pequeno para música

 01 livro (lista em anexo)

Obs.: Não comprar caderno espiral.

Nem com ilustrações internas.

II - ARTE

01 cola branca pequena

01 tesoura sem ponta de bom corte com nome

01 caixa de tinta PVA - 12 cores

01 jogo de caneta hidrocor fina

01 pincel chato (nº 12)

01 pincel redondo (nº 4)

01 caixa de lápis aquarelável

01 caixa de giz de cera retrátil

01 pasta 6cm poliondas etiquetada

01 pasta classificadora A4 (com plástico)

03 blocos de Canson A4

01 bloco -  Ecocores - Lumi  (dobradura / recorte e

colagem)

01 folha de color-set (azul)

01 folha de color-set (preto)

02 folhas de cartolina branca

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

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

01 refil de cola quente (grosso)

01 pote de massa cerâmica

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1 - Todo material de Arte ficará guardado na sala de

Artes.

2 - A tesoura e o estojo de caneta hidrocor serão usados

tanto na sala de Artes como nas demais.

3 - Lembramos que é possível aproveitar as canetas, lápis,

tesoura, etc, do ano anterior.

4 - É importante que a tesoura seja de fácil manejo, com

corte adequado. O nome completo do aluno deverá ser

gravado para evitar extravios e possibilitar

aproveitamento nas próximas séries escolares.

5 - Os materiais que constam da lista de “material de

classe” devem ser entregues ao professor da classe. Os

materiais que constam da lista de “materiais para uso

em Arte”, deverão ser entregues apenas ao professor

de Artes.

TODO MATERIAL, INCLUSIVE UNIFORME, DEVE

ESTAR IDENTIFICADO.
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