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CADERNOS E PASTAS 

 01 agenda 2022 

 01 caderno de caligrafia de linha verde 

 01 caderno brochura (grande), capa dura, na cor 

azul. 
 
MASSAS, TINTAS E COLAS 

 01 tubo de cola líquida, 110g, Tenaz (substituir 

conforme preciso)  

 02 massinhas de modelar 

 
INSTRUMENTAIS 

 01 tesoura sem ponta, com o nome do aluno gravado 

(reutilizar a do ano anterior) 

 01 estojo de tecido com três divisórias contendo: 

 02 borrachas brancas macias 

 02 lápis grafite nº 2 

 01 apontador de plástico com depósito 

 01 caixa (com 12 unidades) de lápis de cor 

 01 estojo (com 12 unidades) de caneta hidrocor 

 01 marca-texto (de qualquer cor) 

 01 régua de 20 cm 

 01 caixa de giz de cera. 

 
PAPÉIS 

 200 folhas de papel sulfite A4.(branco) 

 01 bloco de papel canson grande 

 01 pacote de lumi paper 

 01 folha de cartolina azul 

 02 papéis kraft, 

 01 EVA laranja, 

 01 folha de papel cartão branco, 

 01 folha de papel laminado dourado 

 
OUTROS MATERIAIS  

 01 camiseta de manga, usada, dos pais (Para ser 

utilizada na aula de pintura) 

 01 toalha de mão (Trazer diariamente na lancheira). 

 01 troca de roupa na mochila 

 01 squeeze (garrafinha) para água 

 01 rolo de fita crepe de 48mm X 50 m 

 01 livro paradidático (sugestão no site) 

 

ARTES 

 Os materiais serão pedidos posteriormente. 

 

 

 

 
SÓ PARA AS MENINAS 

 01 pote de guache (250 ml) branco 
 

 

SÓ PARA OS MENINOS 

 01 pote de guache (250 ml) verde 

 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 Todo material deverá vir etiquetado, identificando nome 

completo e série do aluno. 

 Enviar diariamente na mochila: 1 troca completa de roupa 

de acordo com o clima, squeeze com o nome da criança. 

 Marcar o nome da criança, com tinta para tecido, em todas 

as peças do uniforme. 

 Não enviar para escola material de alto valor (monetário 

ou sentimental). 
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