
Material do aluno a ser guardado na escola

*500 folhas de papel A4 
*100 folhas de papel ofício colorido A4 
*01 pasta Brasil com elástico
*02 fitas dupla face leitosa (larga)
*01 fita crepe
*01 fita lacre larga
*01 pincel nº. 16
*01 folha de papel cartão 
*02 pcts de folha Collor set A4(cores variadas)
*01 folha de papel camurça
*01 folha de papel Collor set
*01 papel crepom
*01 caixa de cotonete
*02 estojo de massinha para modelar (Soft ou Bel)
*04 refis de cola quente fino
* 2 rolos de durex colorido
*01 tubo de cola colorida

Material do aluno

*03 cadernos grandes Ali bombom capa vermelha para 
Atividades de Sala de Aula (Linhas 1, 2, 3).
*01 caderno grande Ali bombom para ser utilizado em 
Para Casa (Linhas 1, 2, 3).
*01 caderno para Inglês. (Linhas 1, 2, 3).
*01 caixa de lápis de cor 
*02 lápis pretos
*01 cola branca grande 90 grs. bico fino – para ficar em casa
*01 tesoura sem ponta 
*01 borracha branca 
*01 apontador c/ depósito 
*01 merendeira (uso pessoal)
*01 copo ou 01 garrafinha para água (uso    
pessoal)
*01 mochila simples (uso pessoal)
*01 régua
. 

*01 revistinha em quadrinhos (IMPORTANTE)
*01 pct de areia colorida para aquário 
*revistas para recortes
*01 folha de E.V.A
*01 folha de E.V.A com brilho 
*01 caixa de lápis de cor 
*02 lápis pretos
*02 colas brancas grandes 90 grs.(bico fino)
*02 borrachas brancas
*01 cx de tinta guache com 6 cores 
*01 revistinha de Atividades (tipo picolé)
*01 folha de papel laminado
*04 folhas de papel vegetal A4
*01 vidro de tinta PVA 250ml- Amarelo
*01 rolo  de linha 30mm de nylon 
*lastex
*01 rolo de lã colorida.

Obs.: Os materiais de Artes Visuais, Literário e dos Projetos 
Pedagógicos a serem desenvolvidos serão solicitados no decorrer 
do ano, de acordo com os trabalhos realizados.

Livros Didáticos: Sistema Bernoulli
 (adquirir na escola)

Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome e a turma
 do aluno.

OBS: Adquirir APENAS os materiais listados
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