
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

MATERIAIS – USO INDIVIDUAL: 

 

02 Color set preto 

02 Caixas de colas coloridas com 4 unidades 

02 Tubos de Cola Glitter  

02 Anilinas cores variadas 

01 bastão de giz líquido  

02 Potes de tintas guache (cores variadas)  - (Sugestão  ACRILEX) 

03 Blocos canson A4 (gramatura 140 - creme) 

01 Pasta (de papelão) amarela com elástico 

01 Pasta (de papelão) com grampo preta  

01 Pasta c/ elástico transparente branca ½ ofício fina (para agenda) 

04 Caixas de massinhas para  modelar – (Sugestão ACRILEX) 

02 Metros de pano fino e leve (qualquer) 

01 Pincel para pintura grosso (qualquer número)  

03 Canetas ultrafine pretas - Ponta porosa (antiga futura) 

02 Colas brancas – 90g 

01 Caixa de pincel atômico c/12 unidades – (Sugestão FABER CASTELL OU 

COMPACTOR)  

02 Pacotes de lume paper fluorescente 

01 Pacote de Color Set  PRETO - Tamanho A4 com 50 folhas 

01 Caixa de lápis de cor Jumbo com 12 

50 Palitos de picolé 

01 Pacote de papel sulfite A4 branco 200 folhas para o ano (para 

portfólios, uso individual em classe...). 

01 Pacote de molde para massinha 

01 Folha de papel Paraná 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
MATERIAL PESSOAL: 

 

               02 Pacotes de lenços umedecidos 
               01 Caixa de lenços de papel 
               01 Avental (culinária) 

           01 Touca de cabelo (culinária) 
   

           01 Copo para beber água (com nome gravado) 

           01 Troninho plástico devidamente etiquetado. 
           01 Bola  

           01 Bambolê 

    01 Corda de 2 metros 

    01 Brinquedo de areia 

01 Brinquedo pedagógico bloco de montar/encaixar de madeira 

(adequado para a idade) 

01 Velotrol (pode ser usado) para circuito motor será devolvido no 

final do ano de 2020.  

     04 Fotos 3x4 recentes da criança.                                   
          

                 LIVROS ADOTADOS: (Cada aluno deve ter o seu exemplar)        

                 I SEMESTRE: 

RODOLFO, O CARNEIRO – ROB SCOTTON – Ed. ROCCO  

II  SEMESTRE: 

TATA E RUGUINHA, AS TARTARUGAS MARINHAS - CARMEN LÚCIA                       

CAMPOS - Ed. PAULUS 

02 LIVROS DE HISTÓRIAS INFANTIS (Opte por um livro de literatura 

com qualidade e/ou da lista de indicação) 

 

 

 

 

                 OBSERVAÇÕES: 
 

1. ETIQUETAR O MATERIAL DO ESTUDANTE. 

2. A biblioteca de classe será organizada com 01 livro de literatura de cada 

aluno. (Atenção: proporcione, ao seu filho, uma roda rica de literatura. Opte 

por um livro de literatura de qualidade) 

3. Gibis - Turma da Mônica - (Usado) 

4. As marcas mencionadas são sugestões. Qualquer marca será aceita pela escola 

desde que ofereça qualidade, segurança e durabilidade.  

5. O material escolar usado no ano anterior, em bom estado, poderá ser 

reaproveitado. 
 
      

 

                   OBS.: OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ DIA:  14/02/20 

Uniforme 

- Uso diário:  Serão permitidos: Calça comprida , capri de tactel ou calça bailarina de helanca 

ou cotton com laycra marinho, calça jeans azul e camisa em malha com  

         logomarca da escola.  

- Onde encontrar? QUEOPS....  Rua Sergipe 562, Centro - Tel: 3 221 0551 

 

 

 


