1 estojo ( em material plás co para poder higienizar) com 2 zíperes, contendo:
●
●
●
●
●
●
●
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2 lápis pretos graﬁte 6B
1 apontador com depósito
1 borracha
1 tesoura de inox sem ponta (MUNDIAL ou TRAMONTINA)
1 caneta esferográﬁca azul
1 caneta esferográﬁca vermelha
1 tubo de cola bastão 40g
1 caneta marca texto amarela

1 estojo ( em material plás co para poder higienizar) com 2 zíperes, contendo:
● 1 caixa de lápis de cor (não aquarelável)
● 1 estojo de cane nhas hidrográﬁcas ﬁnas
● 5 cadernos universitários A4, capa dura, com 96 folhas, sem picote
● 1 bloco REFIL para ﬁchário universitário 96 folhas
● 1 pasta ﬁna de plás co transparente com elás co
● 1 pasta catálogo com 20 envelopes plás cos (para a vidades e provas)
Uso Geral
●
●
●
●
●
●

1 cola branca escolar 110g (TENAZ)
1 caixa de massa de modelar de amido, 6 cores (ACRILEX)
1 estojo nta aquarela 12 cores + pincel
1 estojo de pintura a dedo 6 cores
1 régua transparente grossa de 30 cm
200 folhas de papel sulﬁte branco A4 (CHAMEQUINHO ou SIMILAR)

● 1 Dicionário Júnior da Língua Portuguesa de Geraldo Ma os da Editora FTD com a
nova ortograﬁa. ISBN:978-85-322-5573-0 (o mesmo do ano passado)
● 1 atlas geográﬁco escolar (o mesmo do ano passado )
Livro paradidá co:
● Contos de enganar a morte. Ricardo Azevedo, Editora Á ca,
ISBN 978 85 08 08711-2

*ATENÇÃO FAMÍLIA!!
SOB A ORIENTAÇÃO DOS PAIS A CRIANÇA PODERÁ ORGANIZAR E CUIDAR DE SEUS
MATERIAIS.
O ESTOJO DEVE SER VISTORIADO TODO FIM DE SEMANA.
LEMBRE-SE: TODO MATERIAL, QUANDO ACABAR, DEVERÁ SER REPOSTO*

Atenção:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Atenção ao escolher a mochila escolar:
Preferencialmente com rodinha de tamanho suﬁciente para caber a pasta de lição de
casa (sem dobrá-la ou amassá-la) e os demais pertences do aluno.
Todo material deverá ser iden ﬁcado com o NOME completo e série/ano do aluno e,
quando necessário, deverá ser reposto.
Todo o uniforme deverá ser iden ﬁcado com NOME do aluno (usar caneta para
tecido, caneta permanente ou bordado).
No dia da entrega dos materiais, você poderá também levar uniformes usados que
não servem mais para doação para outros alunos.
O livro paradidá co do 2° semestre será solicitado posteriormente.
O material do ano anterior que es ver em bom estado, poderá ser reaproveitado.
As marcas sugeridas apresentam qualidade e durabilidade.
A garrafa “squeeze” deverá ser man da na mochila e lavada em casa.
Em casa, para realizar suas a vidades, a criança deverá ter uma caixa de materiais
com: lápis, borracha, apontador, tesoura, lápis de cor, cola.

● Os Srs. Pais ou Responsável receberão informações em janeiro sobre a
reunião de pais para orientações de início do ano.
● O início das aulas será dia 01/02/2021.

