



















Materiais de Uso Pessoal do Aluno
01 caixa de lápis de cor (12 cores);
01 jogo de hidrocor (12 cores);
01 apontador com depósito;
01 borracha branca grande;
03 lápis pretos nº 2 (triangular);
02 canetas esferográficas (azul e vermelha);
02 canetas marca texto;
01 caneta preta (ponta fina) para mapas;
01 transferidor (180°);
01 tesoura sem ponta;
01 tubo de cola branca líquida;
01 régua acrílica de 30 cm;
01 dicionário (Português);
01 estojo grande com divisórias;
03 cadernos brochurão, capa dura (50 folhas nas cores, amarelo, azul
e verde);
01 caderno brochurinha, capa dura (50 folhas na cor vermelha);
01 caderno quadriculado, espiral, capa dura, (100 folhas) 1cmx1cm
(275mm x 200mm)
NÃO SERÁ ACEITO OUTRO TAMANHO DE QUADRICULADO;
02 pastas acrílicas com elástico, fina (01 amarela e 01 azul).
01 soroban (para uso em jogos de raciocínio)



























Materiais diversos
06 rolos de durex coloridos;
01 tubo de cola grande para artesanato 250g;
02 fitas adesivas transparentes (18mm x 50m);
02 rolos de fita crepe;
01 rolo de fita de cetim 1,5cm (qualquer cor);
01 caneta retroprojetor (preta);
10 plásticos tamanho ofício;
01 pacote de bexiga n° 9 (vermelha);
02 rolos de papel toalha;
100 unidades de colheres de sobremesa descartáveis;
03 pacotes de pratinhos de sobremesa descartáveis;
1 metro de contact transparente;
02 rolos de fita metalóide 20mm (qualquer cor);
100 forminhas de doce (qualquer tamanho e colorida);
01 tinta acrílica FOSCA (100 ml);
30 botões grandes;
01 pacote de palito de sorvete colorido (100 unidades);
01 pacote de elástico colorido;
01 pacote de olhinhos móveis (grande);
01 bloco de papel canson branco A4;
1 metro de feltro;
01 pacote de palito de churrasco (100 unidades);
1 metro de tecido;
01 pacote de prato de papelão 21cm (10 unidades);
01 pacote de prendedor de madeira (c/ 12 unidades).

Observações








Papéis
02 pacotes de sulfite A4 – 500 folhas (CHAMEX OU REPORT);
100 folhas de sulfite A4 (amarelo);
05 folhas de color set vermelho;
02 folhas de papel cartão preto;
01 folha de papel Paraná;
02 folhas de micro-ondulado (01 amarelo e 01 rosa).

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
o dia 22/01/2021.
 Lembramos que os papéis são calculados para o uso durante
todo o ano e são usados em conjunto na classe.
 Não há devolução dos mesmos, caso haja desistência.

 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

