1 pasta fina de plástico transparente com elástico, qualquer cor (para lições de casa)
3 cadernos universitários A4, capa dura, com 96 folhas (sem picote)
2 cadernos universitários A4, capa dura, com 150 folhas (sem picote)
1 estojo contendo:
●
2 lápis preto grafite 2B (FABER CASTELL)
●
1 apontador com depósito (FABER CASTELL)
●
1 borracha (TK PLAST)
●
1 tubo de cola em bastão 40g (PRITT)
●
1 tesoura de inox sem ponta (TRAMONTINA)
●
1 régua transparente grossa de 15 cm (guardar no estojo)
●
1 caneta esferográfica vermelha
●
1 caneta esferográfica azul
●
1 caneta marca texto amarela
1 estojo (2 zíperes) contendo:
● 1 caixa de lápis de cor, não aquarelável (FABER CASTELL ou ACRILEX)
● 1 estojo de canetas hidrográficas (FABER CASTELL ou ACRILEX)
3 tubos de cola branca 110g (TENAZ)
1 pacote de papel vergê diamante (branco) Spiral 120g, 50 fls 210x297
1 pacote de papel color plus Spiral 120g, 50 fls (a escolher: gema, vermelho, azul celeste)
1 bloco criativo Romitec,120g, 325mm x 235mm, 32 folhas
200 folhas de papel sulfite branca A4 (CHAMEQUINHO)
1 caixa de massa de modelar de amido, 12 cores (ACRILEX)
2 pacotes de massa para biscuit ou porcelana fria, 90g (qualquer cor)
1 pote de tinta fosca artesanato PVA, LARANJA, 500ml (ACRILEX)  (material para Artes)
1 pote de tinta fosca artesanato PVA, AREIA, 250ml (ACRILEX)  (material para Artes)
1 pincel chato reto nº 10 (TIGRE) (material para Artes)
1 tela para pintura 20x30 cm  (material para Artes)
1 nécessaire, contendo:
● 1 escova de dentes com protetor
● 1 creme dental
1 camiseta usada, tamanho adulto, limpa com o nome do aluno para aulas de Artes
1 lancheira
1 garrafa “squeeze “ com tampa de 500ml (plástico, inox ou alumínio) para água
1 Dicionário de Língua Portuguesa Ilustrado (pode ser o dicionário usado no 2º ano):
● Dicionário Visual da Língua Portuguesa Blucher , Josca Ailine Baroukh
ISBN 978-85-212-0599-9  OU
● Dicionário Júnior da Língua Portuguesa / Geraldo Mattos / Editora FTD
ISBN:978-85-322-5573-0  OU
● Meu primeiro dicionário Saraiva da Língua Portuguesa ilustrado (capa azul) Ed.
Saraiva ISBN 978-85-02-61849-7

Livro paradidático:
● Meu primeiro livro de Contos de Fadas, Mary Hoffman, Companhia das Letrinhas,
ISBN 85-7406-187-5
*ATENÇÃO FAMÍLIA!! O ESTOJO DEVE SER VISTORIADO TODO FIM DE SEMANA. COM SUA
AJUDA A CRIANÇA PODERÁ ORGANIZAR E CUIDAR DE SEUS MATERIAIS.
LEMBRE-SE: TODO MATERIAL, QUANDO ACABAR, DEVERÁ SER REPOSTO*
Atenção:
● O livro paradidático do 2° semestre será solicitado posteriormente.
● O material do ano anterior que estiver em bom estado, poderá ser reaproveitado.
● As marcas sugeridas apresentam qualidade e durabilidade.
● A agenda escolar será fornecida pelo colégio.
● A garrafa “squeeze” deverá ser mantida na mochila e lavada em casa.
● Atenção ao escolher a mochila escolar. Preferencialmente com tamanho suficiente para
caber as pastas sem dobrá-las ou amassá-las, e, os demais pertences do aluno.
● Todo material deverá ser identificado com o NOME completo e série/ano do aluno e,
quando necessário, deverá ser reposto.
● Todo o uniforme deverá ser identificado com NOME do aluno (usar caneta para tecido,
caneta permanente ou bordado).
● Em casa, para realizar suas atividades, a criança deverá ter uma caixa de materiais com:
lápis, borracha, apontador, tesoura, lápis de cor, cola.
● Tintas, pincéis e papéis serão de uso coletivo.

● Todo o material deverá ser entregue ao professor de classe no dia 29/01/2020
na Reunião de Pais e Professores às 08h00.
● O início das aulas será dia 30/01/2020.
Prezada Família,
Os materiais abaixo relacionados podem ser novos, reciclados ou já usados, desde que em bom
estado, eles serão utilizados em diversas situações na escola por todas os grupos.
Não são obrigatórios, mas caso vocês possam colaborar agradecemos o envio dos mesmos, limpos e
secos.
botões grandes

cartelas de adesivos

caixas de sapato

potes de danone, yakult e iogurte

caixas de diversos tamanhos (por exemplo: pasta
de dente, toddy, remédios, perfumes)
furador de papel com formas variadas (anjo,
estrela, flor, etc)

bolas de isopor tamanhos variados (100mm,
50mm)

