
01 pasta 6cm polionda etiquetada

01 borracha

01 apontador

01 régua 30cm transparente

01 flauta doce (Yamaha ou Suzuki)

01 pasta classificadora

01 bloco -  Ecocores - Textura visual

01 caixa de giz de cera retrátil

01 pote de massa cerâmica

OBS. O material de uso individual ficará na caixa do aluno

(na escola) devendo ser reposto à medida que for acabando

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.

01 tesoura de ponta redonda com o nome

01 caixa de lápis de cor (12 cores)

01 régua de 30cm

01 apontador com depósito

01 tubo de cola branca lavável

03 lápis pretos nº 2 apontados

02 canetas esferográficas (azul e preta)

200 folhas de papel sulfite A4 para Português, Inglês,

História/Geografia e Ciências.

01 borracha

01 mini dicionário de Língua Portuguesa atualizado

01 pasta de papel com elástico (SOMENTE para o 4° Ano

do período da tarde)

01 caderno de 96 folhas

01 caderno (pequeno com 48 folhas) capa dura para

Inglês

01 pasta catálogo 10 fls para o Inglês (SOMENTE para o

4° Ano do período da manhã)

01 livro (lista em anexo)

01 livro de caligrafia - Coleção Ziguezague vol 4

01 caderno brochura pequeno para música

                Obs.: Não pode ser caderno espiral.

II- ARTE

01 jogo de canetas hidrográficas (12 cores)

01 caixa de lápis aquarelável

01 cola branca

01 pincel chato (815 - nº 12)

01 pincel redondo (266 - nº 4)

01 jogo de tinta PVA (12 cores)

01 tesoura sem ponta de bom corte com nome

03 blocos de canson A4

01 folha color-set (marrom)

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

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