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MATERIAL DO ANO LETIVO:
















1 Bloco de layout sem margem A3 – 50 folhas
1 Caderno de desenho capa dura – 96 folhas
2 Colas líquidas branca (tubo 40g)
4 Colas bastão pequena
1 Folhas com 80 etiquetas cód. 6187
5 Folhas etiquetas tamanho sulfite cód. 6185
5 Folhas com 20 etiquetas cód. 6281

100 Folhas sulfitse
2 Pastas ofício em L
1 Pasta meio-ofício 2,5cm com elástico transparente branca
3 Pastas transparentes branca com trilho
1 Pacote de lumi paper
5 Saquinhos ZIP
10 Sacos plásticos para sulfite grosso

SUGESTÕES DE MARCAS:


Borracha: MERCUR - Colas: TENAZ ou SCOTH (líquida) e PRITT (bastão) - Canetas hidrocor (Bic lavável), Lápis de cor, Giz de
cera e Tinta plástica: FABER CASTELL ou PRESTOCOLOR.

MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES:


2 Blocos de papel canson branco A3 – 20 folhas





1 Camiseta manga curta (tamanho adulto)
1 Caixa de tinta plástica de 6 cores (bisnaga)
2 Color set (amarelo, laranja, vermelho, azul, verde,





3 Folhas de etiquetas cód. 6181- PIMACO
1 Kit de pincel solft touch
1 Lápis 6B










marrom e preto)

2 Massa de modelar amido - 12 Cores
1 Pacote de palitos de sorvete
1 Pacote de pano multiuso (Tipo perfex)
1 Pacote de lantejoulas grande (qualquer cor)
3 Potes de guache (verde, preto e laranja)
1 Rolo de lã (qualquer cor)
2 Telas 30X30
1 Tubo de nanquim preto (pequeno)

MATERIAL DO ESTOJO:


1 Estojo de zíper com 4 repartições:

1º Repartição: 1 Caixa de lápis de cor - 24 cores
2º Repartição: 1 Caixa de giz de cera curton - 12 cores

3º Repartição: 1 Jogo de canetas hidrocor ponta-fina - 12 cores
4º Repartição: 1 Apontador com depósito, 1 Borracha TK branca,
5 Lápis grafite e 1 Tesoura sem ponta

MATERIAL DA MOCHILA:


1 Necessarie com escova de dente e creme dental
(sem flúor)



1 Squeese ou garrafinha de água

 1 Troca de roupa

MATERIAL DE HIGIENE:


1 Caixa de lenço de papel

 1 Pacote toalha umedecida

COMUNICADO:
 Todos os materiais devem estar etiquetados com o nome do aluno. Inclusive a mochila, lancheira e o uniforme.
 O material escolar, deverá ser entregue em caixa ou sacola identificado com o nome completo da criança, na portaria da Educação
Infantil, no período de 08/01/2018 à 19/01/2018 das 8h às 11h ou 13h às 16h.
 Solicitamos a presença dos pais ou responsável pelo aluno, no dia 29/01/2018 (segunda-feira), no pátio da Educação Infantil
para a verificação da classe da criança e apresentação do corpo docente, às 7h30min (período da manhã), às 13h30min (período
da tarde).

 A criança não deverá comparecer neste dia, pois em seguida haverá reunião de pais com as professoras nas respectivas salas de
aula.
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