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Materiais Pessoais do Aluno
02 cadernos Brochurão Capa dura 96 folhas Azul + 02 capas personalizadas
(Vendidas na Papelaria Karinhosa)
01 estojo
Agenda escolar (1 Folha por Dia)
01 pasta plástica com elástico azul - fina
01 tubo de cola branca grande (Tenaz)
01 cola bastão (sugestão YES)
01 régua de metal de 30 cm
01 caixa de lápis de cor 24 cores (sugestão Faber Castell)
01 jogo de canetinhas 12 cores (sugestão Faber Castell)
03 lápis pretos nº. 02 (sugestão Faber Castell) com reposição durante o ano
01 caneta azul (sugestão Faber Castell)
01 caneta marca texto gel (sugestão YES)
01 corretivo
01 tesoura sem ponta
01 apontador com depósito (sugestão YES)
01 borracha branca (sugestão YES)
01 pasta catálogo preta com 50 sacos plásticos (tamanho A4)
700 folhas de sulfite reciclado A4 - 210x297
Todo material pessoal deve ser reposto sempre que necessário pela família
Materiais para serem utilizados coletivamente em todas disciplinas

Materiais de Artes
01 camiseta velha grande para pintura
01 revista para recorte
01 folha de papel pedra
10 refis de cola quente grossa
10 metros de fita de cetim da cor amarela (meninas), azul (meninos)
(0,5 cm de espessura)
01 caixa de tinta dimensional (Acrilex com 6 unidades )
01 Porta Retrato em MDF para foto de 10x15 cm
02 Pincéis (chato) tamanhos 8 e 14
01 tubo de cola branca grande (Tenaz)
1 sacolinha de tecido com alças (algodão cru de medida 20 x 20 cm)
Dicionário Escolar com NOVAS REGRAS ORTOGRÁFICAS
01 livro de história simples
Livros paradidáticos
1º Trimestre:
O livro da escrita
Coleção O homem e a comunicação Ruth Rocha
/ Otávio Toth Editora Melhoramentos
* O estojo deverá ser verificado

01 bloco de canson A4
02 folhas de E.V.A com glitter (nas cores vermelho e dourada)
02 folhas de E.V.A (roxo, rosa)
05 metros de TNT (branca) e 5 metros de TNT (marron)
01 folha de papel parana
01 durex largo
01 durex pequeno
01 fita de PVC transparente
01 pistola de cola quente
10 saquinhos para presente, sendo 5 transparentes e 5 decorado
(tamanho 30cm x 45cm)
01 ábaco (pedrinhas coloridas)
01 pacote de papel Textura Visual 36 folhas (Sugestão Novaprint)

2º Trimestre:
semanalmente e os itens faltantes
Poemas Problemas
deverão ser repostos.
Autora: Renata Bueno Editora do Brasil
3º Trimestre:
Domingão Jóia
Autora: Flávio de Souza
Companhia das letrinhas

