
Material escolar quantidade

Apontador (com lixeirinha) 1

Bloco de papel branco 20 folhas, tamanho A3 - 140 g/m² (Sugestão Canson) 1

Bloco de papel branco 20 folhas tamanho A4, 40 g/m² (Sugestão Canson) 1

Borracha branca macia 1

Caderno de brochura Universitário - 96fls -  sendo 1 para Português, 1 para Ciências, 1 para História, 1 para Geografia e 1 para Inglês 5

Caderno de Matemática - 60 folhas (quadriculado 7x7mm, com margem) 1

Bloco de fichario 96 folhas branco 1

Calculadora (simples) 1

Caneta esferográfica azul 1

Caneta esferográfica verde 1

Caneta hidrográfica fina (jogo com 12 cores) 1

Caneta marca texto 1

Cola branca comum não tóxica (tubo 45 ml) 1

Cola branca em bastão 2

Dados 1

Dicionário da língua Portuguesa – nova ortografia ( Sugestão: Aurélio) 1

Estojo para guardar lápis 1

Fita Mágica 1

Flauta Doce Soprano desmontável - para aula de música 1

Gibi usado em bom estado 2

Lápis de cor grande (caixa com 12 cores) 1

Lápis preto grafite 2B 3

Livro de Literatura Infantil, de acordo com a faixa etária e a critério da família - PARA A BIBLIOTECA DA SALA DE AULA 1

Palavras cruzadas (Sugestão: Picolé (de acordo com a faixa etária) 1

Papel Contact transparente 1 mt

Papel sulfite A4 branco (pcte. c/ 100 fls.) 1

Papel sulfite A4 colorido (pcte. c/ 50 fls.) 2

Pasta de plástico polionda com elástico espessura fina na cor azul 1

Jogo educativo (quebra cabeça ou jogo da memória) 1

Pasta com 50 plásticos para arquivo das produções textuais 1

Plásticos Zip (à venda em supermercado/ tamanho 12x17cm – Tamanho Médio) 5

Régua de 15cm (para ficar no estojo) 1

Régua de 30cm ( para ficar na mala) 1

Revista para recorte 1

Tesoura sem ponta (com nome do(a) aluno(a) gravado) 1

Bloco Criative Paper A4 2

Pincel chato nº 18 1

Folha vegetal A4 3

Estojo de Aquarela com 12 cores 1

Compasso 1

Transferidor 1

Tela 20 X 30 cm 1

Os itens da lista de materiais escolares poderão ser adquiridos em papelarias e livrarias escolhidas pelos pais e/ou responsáveis. 

Livro de literatura: A aquisição do livro deverá acontecer após a primeira reunião com a professora da sala, quando ocorrerá a explicação do Projeto de Leitura e a indicação dos livros adequados para cada faixa 

etária.
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Os livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente, para sua adequada conservação e etiquetados.

 O consumo de lápis, cola, borracha, cadernos, etc... depende do seu bom uso e cuidado. A reposição DEVERÁ ocorrer quando necessária.

Diariamente o(a) estudante deverá trazer 01 sacolinha higiênica contendo: 1 toalhinha, 1 sabonete, 1 creme dental, 1 escova de dente e 1 caneca de plástico. 

 Todos os materiais divulgados nesta lista são de uso individual e pedagógico e, portanto, deverão ser etiquetados. 

As sobras serão devolvidas aos estudantes no final do ano letivo.

Nomear os uniformes.

Importante! Todos os itens da lista devem ser etiquetados com o nome em letra de FORMA e série da criança (inclusive os lápis).

Poderão ser solicitados materiais complementares durante o ano letivo.


