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Folhas de desenho (gramatura 120)
Caneta permanente preta
Pacote de 50 folhas de arquivo
Folhas A3 (gramatura 120)
Classificadores com 50 plásticos
Caderno grande com 48 folhas (brochura)
capa dura
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Jogo de canetas hidrocor*

01

Tesoura (ponta redonda)*
Cola Líquida*
Lâminas transparentes para retroprojetor
Caneta preta permanente (ponta média)
Apontador (com reservatório)*
Cadernos grandes com 96 folhas (sem ter folha
picotada)*
Borracha branca*
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Caixa de lápis de cor*

01

Caderno pequeno com 48 folhas - capa dura *
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Cola em bastão*

01

Régua de 30 cm*

01

Pote de massa de modelar com tampa
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Lápis apontados*
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Kits papel Color Set, dupla face A4, colorido

01

01

Material para aulas de Arte: 06 potes de têmpera pequenos, 01 pincel médio nº 12,01 copo plástico, 01
pano (tamanho flanela), 04tubos de cola colorida em alto relevo (dimensional) em cores diferentes, 01 tubo
de cola glitter, 01 caixa de giz de cera grosso. (Esses materiais deverão ficar em casa e serão solicitados
conforme necessidade da professora).
Minidicionário de Língua Portuguesa

01

Livro de literatura infantil (Será sugerido pela professora da turma na primeira reunião de pais).

Observações:
•
•
•
•
•
•

A Agenda Escolar será fornecida pela escola, sendo de uso obrigatório em sala de aula diariamente.
Todo material deve estar com o nome do aluno.
O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula.
Os materiais indicados com (*) devem estar na mochila desde o primeiro dia de aula e os demais deverão
ser entregues na reunião de pais dia 08/02/2019 às 15h.
O uso adequado dos cadernos será explicado pela professora em reunião.
Os livros didáticos serão utilizados a partir do dia 11/02/2019.

