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Materiais Pessoais do Aluno
02 cadernos brochura peq. Capa dura 48 folhas azul + 02 capas
personalizadas (Vendidas na Papelaria Karinhosa)
01 estojo
01 agenda escolar (1 Folha por dia)
01 tubo de cola branca grande (Tenaz)
01 cola bastão (sugestão YES)
01 régua de 30 cm
01 caixa de lápis de cor 24 cores (sugestão Faber Castell)
01 jogo de canetinhas 12 cores (sugestão Faber Castell)
05 lápis pretos nº. 02 (sugestão Faber Castell)
01 apontador com depósito (sugestão YES)
01 borracha branca (sugestão YES)
01 tesoura sem ponta
01 pasta catálogo preta com 50 sacos plásticos (tamanho A4)
700 folhas de sulfite reciclado A-4 - 210x297
Todo material pessoal deve ser reposto sempre que necessário pela família
Materiais para serem utilizados coletivamente em todas disciplinas

01 bloco de canson A4
02 folhas de cartolina (branca) e 02 folhas de cartolina (azul)
5 mts de TNT (preto) e 5 mts de TNT (amarelo)
05 folhasde collor set (nas cores roxo, rosa, marrom, branco e preto)
07 folha de E.V.A (nas cores roxo, rosa, marrom, branco e preto)
01 folha de papel kraft
01 pacote de palito de sorvete (100 unidades)
01 fita crepe larga
01 fita crepe
10 saquinhos para presente, sendo 5 transparentes e 5 decorado
(Tamanho 30cm x 45cm)
01 material dourado de madeira
01 ábaco (pedrinhas coloridas)
01 pacote de papel Ecocores 42folhas (Sugestão Novaprint)

Materiais de Artes
01 camiseta velha grande para pintura
01 revista para recorte
01 pano tipo perfex
10 metros de fita de cetim de qualquer cor (1cm de espessura)
10 refis de cola quente fina
01 pacote de sulfite branco (100 folhas)
01 conjunto (com seis cores) de canetas para retro-projetor (Pilot)
02 tubos de tinta dimensional (Acrilex) prata e ouro
01 Porta Retrato em MDF para foto de 10x15 cm
02 Pincéis (chato) tamanhos 4 e 16
1 sacolinha de tecido com alças (algodão cru de medida 20 x 20 cm)

Livros Paradidáticos:
1º Trimestre:
Nem isso, nem aquilo
Autor: Nye Ribeiro (FTD)
2º Trimestre:
A sementinha bailarina
Autora: Iza Ramos de Azevedo
Souza
3º Trimestre:
Valter Valente e Pedro Preguiça
Autora: Tânia Alexandre
Martinelli

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

