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Materiais Pessoais do Aluno
2 cadernos Brochurão Capa dura 96 folhas azul + 2 capas personalizadas
1 caderno brochura Capa dura 96 folhas azul + 1 capa personalizada
1 estojo
2 tubos de cola branca grande (Tenaz)
2 colas bastão (sugestão YES)
1 régua de 30 cm
1 caixa de lápis de cor 24 cores (sugestão Faber Castell)
1 jogo de canetinhas 12 cores (sugestão Faber Castell)
10 lápis pretos nº 02 (sugestão Faber Castell)
1 borracha branca (sugestão YES)
1 apontador com depósito (sugestão YES)
1 tesoura sem ponta
1 pasta catálogo preta com 50 sacos plásticos (tamanho A4)
700 folhas de sulfite reciclado
1 caderno de caligrafia
1 pacote de etiqueta
1 caixa de massa de modelar

Materiais para serem utilizados coletivamente em todas
disciplinas
1 rolo de lastex
5 folhas de collor set (nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e laranja)
7 folhas de E.V.A (vermelho, azul, amarelo, verde, laranja preto e branco)
1 folha de papel kraft
1 bloco de canson A4
1 lixa de madeira
1 pistola de cola quente
1 durex largo
1 durex peq.
1 fita PVC Transparente
1 fita crepe larga
1 fita crepe
30 saquinhos para presente, sendo 15 transparente e 15 decorado (tamanho
30cm x 45cm)
1 material dourado de madeira
1 ábaco (pedrinhas coloridas)
1 pacote de papel Textura Visual 36 folhas (Sugestão Novaprint)

Materiais de Artes
1 pote de Tinta Guache 250ml (Sugestão Acrilex)
1 camiseta velha grande para pintura
1 revista para recorte
1 Camiseta Velha
10 refis de cola quente fina
1 folha de E.V.A Lantejoula

10 metros de fita de cetim de qualquer cor (1 cm de largura)
1 pacote de penas coloridas
1 pacotes de contas / miçangas de madeira (30 unidades)
1 pacotes de contas / miçangas coloridas de vários tamanhos (40 und)
1 maço de fitilho de palha da costa
1 tabua para carne de madeira (tamanho 20 x 40 cm)
1 máquina de relógio Quartzo Eixo 17 com alças e eixo de 7,7 mm
1 placa de madeira de mdf, medindo 15cm x 15 cm (0,5 cm de espessura)

Livros paradidáticos
1º bimestre
ABC
Autora: Tatiana Belinky
2º bimestre
Já sei ler
Autora: Vera Lúcia Dias
3º bimestre
Dez motivos para amar os livros
Autor: Jonas Ribeiro
4º bimestre
Gotinhas no mundo
Autora: Clara Rosa Cruz Gomes

LIVRO INGLES
Hello 1
ISBN: 9788508190133
Editora: ÁTICA

* O estojo deverá ser verificado
semanalmente e os itens faltantes
deverão ser repostos.

