
 
 
 

 04 cadernos brochura grande - 96 folhas; 

 12 lápis pretos nº 2; 

 02 marcador de texto – cor amarela; 

 01 jogo de canetas hidrográficas – 24 cores; 

 04 apontadores com depósito; 

 01 régua transparente de 30 cm; 

 01 caixa de tinta guache - 12 cores; 

 04 borrachas macias; 

 01 estojo grande com zíper; 

 01 caixa de lápis de cor – 24 cores; 

 01 tubo de cola branca; 

 06 tubos de cola bastão pequena; 

 01 tesoura pequena sem ponta; 
 01 pasta catálogo preta A4 com 25 plásticos (para guardar os trabalhos do bimestre); 

 400 folhas de sulfite branca; 

 100 folhas de sulfite coloridas; 

 01 caderno (pequeno) de caligrafia (brochura) - 48 folhas; 

 01 caderno cartografia espiral (desenho) - 96 folhas; 

 02 telas para pintura 30 cm x 40 cm; 

 01 folha de E.V.A, vermelha; 

 01 dicionário português/inglês; 

 1 m de plástico (azul ou transparente para forrar a carteira na aula de artes); 
 01 caixa plástica (5,5 litros) ou enviar R$ 15,00 para a escola comprar. (Não será aceita 

caixa de outra medida); 

 01 dicionário da língua portuguesa – pequeno; 

 01 pasta com elástico (fina) verde; 

 Revistas velhas para recorte (Veja, Época, Caras, Quatro Rodas, entre outras); 

 02 Gibis (Turma da Mônica, Mickey, Tio Patinhas, etc). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBS: 
 Todo material deverá ser etiquetado com o nome e série do aluno. É de 

responsabilidade da família a reposição do material durante todo o ano letivo, de 
acordo com a necessidade. Tesoura, régua, pote em perfeito estado pode ser 
reutilizado. 

 Não serão devolvidos no final do ano restos de colas, tintas e massa de modelar; 

 Solicitamos que os materiais sejam entregues de uma única vez, para 
facilitar a conferência, e até 1º dia de aula. 
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