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Caderno quadriculado
Caderno de 10 matérias
Pasta polionda tamanho A4 (5cm de espessura vermelha
Calculadora
Réguas 30 cm
Borrachas
Caixa de lápis de cor (24 cores)
Caixa de canetinhas
Lápis grafite (os mesmos deverão ser repostos durante o ano de acordo com
a necessidade do aluno).
Transferidor 360º.
Canetas azuis
Caneta vermelha e 1 preta
Caixa de guache 6 cores - 1 pincel chato nº1
Caixa de canetas gel coloridas
Caixa arquivo (polionda) azul
Canetas marca texto
Estojo grande para ficar na mochila
Tesouras sem ponta de boa qualidade
Corretivo
Colas bastão grande
Cola liquida grande
Cadernos de brochura 140mmx202mm 96 folhas
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Pacote de 500 folhas de sulfite
Folhas de papel almaço
Envelopes pequenos
Pares de olhos móveis
Metro de fita cetim (azul)
Metro de fita cetim (rosa)
E.V.A fantasia
E.V.A cores variadas
E.V.A com gliter - 1 vermelho / 1 branco
E.V.A aveludado branco
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Revistas apropriadas para a idade para serem utilizada nas aulas de recorte,
pesquisa etc...
Folhas de papel cartão
Folhas de papel color set
Folhas de cartolina brancas

Observações:
A lista dos livros paradidáticos será enviada posteriormente.
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.

