







































Materiais de Uso Pessoal do Aluno
01 caixa de lápis de cor (24 cores);
01 jogo de hidrocor (12 cores);
01 caixa de giz de cera (12 cores);
02 apontadores com depósito;
03 borrachas brancas grandes;
05 lápis pretos nº 2 (triangular);
02 canetas esferográficas (azul e vermelha);
01 tesoura sem ponta;
01 pincel chato número 16 (cerda 815);
02 tubos de cola branca líquida;
03 tubos de cola bastão;
01 régua acrílica de 30 cm;
01 caixa de massinha de modelar (12 unidades);
01 estojo grande com divisórias;
04 cadernos brochurão, capa dura (50 folhas nas cores, amarelo, azul,
verde e vermelho);
01 caderno brochurão, capa dura, quadriculado (100 folhas) 1cmx1cm
(275mm x 200mm)
NÃO SERÁ ACEITO OUTRO TAMANHO DE QUADRICULADO;
02 canetas marca texto (amarelas);
01 dicionário (Português)
02 pastas acrílicas com elástico, fina (01 amarela e 01 azul)
Papéis
02 pacotes de sulfite A4 – 500 folhas (CHAMEX OU REPORT);
01 bloco de papel canson branco A4;
01 pacote de papel criativo (A4 com 50 folhas coloridas);
06 folhas de color set (02 amarelos, 02 marrons, 02 pretos)
04 rolos de papel crepom (cores diversas);
02 folhas de EVA (qualquer cor);
04 folhas de cartolina branca.
Materiais diversos
06 rolos de durex coloridos;
01 fita adesiva transparente (48 mm x 50m);
01 tubo de cola grande para artesanato 250g;
02 rolos de fita crepe;
01 rolo de fita de cetim 1,5cm (qualquer cor);
01 caneta retroprojetor (preta);
10 plásticos tamanho ofício;
02 rolos de papel toalha;
100 unidades de colheres de sobremesa descartáveis;
03 pacotes de pratinhos de sobremesa descartáveis;
01 tinta acrílica FOSCA (100 ml);
30 botões grandes;
01 tinta guache 250ml (vermelho);

Livro de Inglês
O livro de Inglês será comprado diretamente da editora Pearson
(COC), em três parcelas com o valor de 100,00 cada parcela.

Livro Paradidático
Seguem os livros paradidáticos que deverão ser comprados por vocês.
Favor enviar para a escola com o nome do aluno.

1.

O decreto da alegria
Autor: Rubem Alves
Editora FTD

2.

Histórias a quatro patas
Autor: Alexandre de Castro Gomes
Editora FTD

3.

De que cor é o vento?
Autora: Ana Maria Machado
Editora FTD

4.









A pedra mágica do tempo
Autora: Marcia Kupstas
Editora FTD
Observações
CADA ALUNO DEVERÁ PROVIDENCIAR UMA GARRAFA
SQUEEZE PARA CONSUMO, DIÁRIO, DE ÁGUA.
Todo material deverá ser etiquetado com o nome do (a) aluno
(a).
Materiais de uso pessoal poderão ser solicitados conforme a
necessidade.
O material poderá ser entregue a partir do dia 10/01/2022.
Lembramos que os papéis são calculados para o uso durante
todo o ano e são usados em conjunto na classe.
Não há devolução dos mesmos, caso haja desistência.
Os materiais de uso pessoal deverão ficar diariamente na
mochila do (a) aluno (a), não sendo necessário entregá-los
neste dia.

 Uniforme – Obrigatório desde o primeiro dia de aula
Vendas:
Casa da chaleira
Rua Cel Teófilo Leme, 1.192 - Centro

Loja D´GRAU
Rua Barão de Juqueri, 200 – Centro

