1 pasta fina de plástico transparente com elástico (para as lições de casa)
1 caderno de desenho A4, espiral, com 50 folhas
1 estojo contendo:
● 2 lápis pretos grafite (FABER CASTELL)
● 1 apontador com depósito (FABER CASTELL OU MAPED)
● 1 borracha (TK PLAST)
● 1 tesoura de inox sem ponta (TRAMONTINA OU MUNDIAL)
1 estojo com 2 zíperes, contendo:
● 1 caixa de lápis de cor jumbo 12 cores (FABER CASTEL)
● 1 apontador para lápis jumbo (FABER CASTELL OU MAPED)
● Caneta hidrográfica, 12 cores, 750-L PILOT ou 850-L junior PILOT
1 pincel redondo nº 12 (TIGRE)  (material para Artes)
1 pote de tinta fosca artesanato PVA VERDE CLARO 500ml ( ACRILEX) (material para
Artes)
1 pote de tinta fosca artesanato PVA AMARELO LIMÃO 250 ml ( ACRILEX) (material
para Artes)
1 aquarela 12 cores Faber Castell
1 caixa de pintura a dedo contendo 6 potes com 30ml cada
2 pacotes de massa para biscuit 90g (qualquer cor)
200 folhas de papel sulfite branco A4 (CHAMEQUINHO)
50 folhas de papel verge diamante 120g A4 (JOTAPEL)
1 bloco de papel Ecocores textura visual 1 (NOVAPRINT)

1 bloco de papel canson branco A4 com 20 folhas
1 pote de massa de modelar de amido, qualquer cor, 500g (UTI GUTI ou ACRILEX)
2 tubos de cola branca 40g (TENAZ)
2 tubos de cola em bastão 20g (PRITT)
2 escovas de dente com protetor
2 tubos de creme dental (infantil)
1 caixa de lenço de papel
1 camiseta velha (tamanho adulto) limpa com o nome do aluno para aulas de Artes
02 garrafas PET, preferência Coca-Cola, (600ml) lavada e com o nome da criança
1 caixa box vision alta com alça 5,2 l
1 lancheira
LIVRO PARADIDÁTICO:
Leminski, Paulo, O Bicho Alfabeto. 1ª ed. Companhia da Letrinhas, São Paulo, 2014
ISBN 978-85-7406-624-0

Atenção:
● O livro paradidático do 2o 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.
● 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.
● 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 14h00.
● O início das aulas será dia 03/02/2020.
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.
Arame de alumínio colorido para artesanato

Botões

Pregadores de roupas de madeira

Caixas de diversos tamanhos (por exemplo:
pasta de dente, toddy, remédios)
Argolas

Cartelas de Adesivos
Arame felpudo

Fantasias Infantis - Usadas em bom estado de
conservação

