


















Materiais de Uso Pessoal do Aluno
01 caixa de lápis de cor (24 cores);
01 jogo de hidrocor (12 cores);
02 caixas de massinha de modelar (12 unidades);
02 apontadores com depósito;
06 borrachas brancas;
06 lápis pretos nº 2 (triangular);
01 tesoura sem ponta;
02 tubos de cola branca líquida;
07 tubos de cola bastão (grande);
01 régua de 15 cm transparente;
01 estojo grande com 3 divisórias;
01 caderno brochurão de capa dura (50 folhas na cor
azul);
01 caderno brochurão de capa dura (100 folhas na cor
amarelo);
03 cadernos brochurinha de capa dura (50 folhas, nas
cores verde, vermelha e laranja);
01 jogo de material dourado emborrachado;
01 kit para escovação dos dentes (bolsinha, escova
dental, creme dental e uma toalhinha com nome) – (Kit
vai e volta na mochila todos os dias);
01 pasta acrílica com elástico fina (amarela);
01 pasta polionda, amarela, com elástico (4 cm)
tamanho do sulfite;
O estojo ficará na escola. Desta forma, providenciar
outro para ficar em casa.

OBS: TODO MATERIAL DE USO PESSOAL PODERÁ SER
UTILIZADO DE 2020, INCLUINDO CADERNOS, PASTAS,
COLAS, DICIONÁRIOS...

 Devido a pandemia favor entregar os materiais a
partir do dia 11/01/2021 até dia 22/01/2021,
para que possamos higienizá-los.

Observações
 CADA ALUNO DEVERÁ PROVIDENCIAR UMA
GARRAFA SQUEEZE PARA CONSUMO, DIÁRIO, DE
ÁGUA.
 Todo material deverá ser etiquetado com o nome do
(a) aluno (a).
 Materiais de uso pessoal poderão ser solicitados
conforme a necessidade.
 O material poderá ser entregue a partir do dia
11/01/2021 até dia 22/01/2021.
 Materiais de uso pessoal poderão ser solicitados
conforme a necessidade.
 Os materiais de uso pessoal deverão ficar diariamente
na mochila do (a) aluno (a), não sendo necessário
entregá-los neste dia.
 Início das aulas: 25/01/2021 (Segunda-feira)
 Horário: 12h50 às 17h30
 Uniforme – Obrigatório desde o primeiro dia de aula
Vendas:
Casa da Chaleira
Rua Cel Teófilo Leme, 1.192 - Centro

