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Caderno quadriculado 10mm x 10mm (grande) com 96 folhas
Cadernos grandes 96 folhas (brochura) 1 amarelo / 1 vermelho/1 azul)
Caderno de caligrafia com 48 folhas (pequeno)
Marca texto ( cor amarelo)
Folha de papel laminado prata
Apontador com depósito
Caixa de lápis de cor grande (repor sempre que necessário)
Caixa de canetinha hidrocolor 12 cores (repor sempre que necessário)
Lápis preto nº2 (repor sempre que necessário)
Borrachas (repor sempre que necessário)
Canetas esferográficas (azul e vermelha)
Caixa de tinta guache 6 cores
Estojo grande
Bastões de cola quente (finos)
Bastões de cola quente (grossos)
Tesoura sem ponta
Tubos de cola branca grande líquida
Tubos de cola bastão grande
Folhas de papel sulfite A4 branco
Folhas de E.V.A (lisa) nas cores salmão, marrom e branco
Folhas de E.V.A (glitter) rosa, vermelho e prata
Folhas de papel crepom
Folhas de papel cartão (1 amarelo/1 branco / 1 azul)
Folhas de cartolinas branca
Metros de T.N.T branco
Folhas de almoço com pauta
Pincel chato nº 10
Tela de pintura 30 x 40
Pasta com elástico comum
Régua 30 cm transparente
Dicionário Michaelis Língua Portuguesa
Atlas escolar geográfico (Ciranda Cultural)
Corretivo
Rolo de durex pequeno
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Pacote de palito de sorvete
Agenda escolar
Caixa de papelão (tamanho de caixa de sapato)

Livros Paradidáticos:
Um zoo cheio de histórias (1º e 2 º bimestre)
Autor: Gianni Rodari

Editora: FTD

Gente bem diferente (3 º bimestre)
Autor: Ana Maria Machado

Editora: FTD

A pedra mágica do tempo (4 º bimestre)
Autor: Marcia Kupstas

Editora: FTD

Observações:
Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do aluno.
 O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugere-se bordar ou escrever por dentro,
próximo à etiqueta, o nome da criança para prevenir eventuais perdas/trocas (por
questão de segurança, não bordar/ escrever o nome por fora).
 A Agenda Escolar serve para registros e comunicação família/escola, por isso deve
estar diariamente na mochila.
 Em caso de haver necessidade de algum outro tipo de material para projetos
específicos, o mesmo será solicitado durante o ano letivo.

