INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

1- Os materiais deverão ser entregues na reunião de pais.
2- Identificar os materiais com o nome do(a) aluno(a) em cada objeto;
3- Para evitar extravios pedimos que coloque o nome do (a) aluno(a) no avesso do uniforme,
principalmente no agasalho;
4- Informamos que materiais de uso pessoal (tesoura, lápis de cor, régua, etc.) podem ser reutilizados de
um ano para o outro;
Material escolar:
01 pasta trilho com grampo tamanho A4, papelão plastificado (com 4 plasticos) – Cor azul escuro
01 agenda (01 página por dia) – formato 140 mm X 200 mm
01 caderno de 96 folhas – brochura capa dura
01 caderno de desenho grande espiral de capa dura sem margem
01 caderno quadriculado de 96 folhas (capa dura)
01 caderno pequeno de capa dura de 48 folhas (Inglês) - Pode ser utilizado do ano anterior
01 dicionário de Língua Portuguesa (Pode ser utilizado do ano anterior)
01 Atlas geográfico
01 estojo de tecido com divisões
01 caixa de canetas hidrocor
01 caixa de lápis de cor
06 lápis pretos nº 2
03 borrachas branca macia
01 apontador com depósito
01 tesoura escolar sem ponta
02 canetas marca texto
01 caneta azul ou preta esferográfica
01 tubo de cola bastão de 40g
01 frasco de cola branca de 90g
02 réguas de 30cm
01 rolo de fita metalóide
02 lâminas de E. V. A. preto
02 cartolinas brancas
200 folhas de papel sulfite A4
01 pacote de Creative Paper
01 Livro de literatura infantil para biblioteca interna da turma (Autores: Ruth Rocha, Tatiana Belinky, Ana
Maria Machado, Eva Furnari, Audrey Wood, Ziraldo, Nye Ribeiro)
01 Gibi novo para biblioteca interna da turma
MENINAS:
MENINOS:
01 caneta retroprojetor preto 2.0
01 cola tekbond
01 fita dupla-face
01 fita crepe

SOLICITAÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS PARA IDADE DE 9 E 10 ANOS:

●

Revistas para recorte Pais e Filhos, Crescer, Casa, Cláudia, Globo Rural, Culinária, Construção,
(não enviar revistas contendo fotos inadequadas para uso com crianças).

