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(   )2 Cadernos brochurão capa dura 48 folhas    

(   )1 Caderno capa dura quadriculado 1x1cm 48 folhas  

(  )1 Caderno de caligrafia capa dura brochurão 48 folhas  

(  )1 Caderno de desenho grande capa dura s/ margem 48 folhas  

(   )100 Folhas de papel sulfite branco A4     

(   )1 Folha de EVA estampado      

(   )1  folha de EVA liso     

(   )1 folha papel color set neon      

(   )100 Folhas de papel sulfite colorido A4     

(   )2 Folhas de papel camurça     

(   )1 Tubo de cola líquida 90gr      

(   )1 Pacote de folha fichário                        

(   )1 Minidicionário de Língua Portuguesa(Silveira Bueno-FTD)   

(   )1 Pasta fina amarela com elástico    

(   )1 Pasta capa dura catalogo com 50 plásticos 

(   )1 DVD com capa 

(   )1 Frasqueira organizadora plástica 

aproximadamente(comp.28xlarg.18xalt.18)contendo: 

(   )1 Pacote pano multiuso(Perfex) 

(   )1 Caixa Tempera guache neon     

(   )1 Caixa Tempera guache     

(   )1 Pincel chato número 06 

(   )1 Bandeja de isopor 

(   )1 Caixa de lápis de cor 

 

  MATERIAL PARA DEIXAR NA MOCHILA: 

(   )1 Régua de 30 cm acrílica 

(   )1 Tesoura sem ponta 

(   )3 Lápis pretos nº2 HB 

(   )1 Caneta marca texto 

(   )2 Borrachas macias brancas grandes 

(   )1 Apontador para lápis com deposito 

(   )1 Garrafa plástica para água(Squizz) 

(   )1 Toalha de mão 

(   )1 Pacote com 20 folhas de colorplus A4 180gr  

(   )1 Estojo  

Literatura 

   (   )1 Livro Literatura Infantil: O Fantástico Mistério de 

Feiurinha-Pedro Bandeira- 

(   )1 Livro de Literatura Infantil: O Jardim Secreto - 

Frances Hodgson Burnett- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 
1. Os materiais de uso pessoal(agenda, lápis, estojo, 
cola, régua, tesoura, caneta, marca texto, apontador) 
devem ficar dentro da mochila; 
2. Os materiais de uso individual deverão ser repostos 
ao longo do ano; 
3. Todo material deverá ser etiquetado com o nome do 
aluno; 
4. O uso da agenda é o nosso meio de comunicação, 
nela estarão os bilhetes. 
 


