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01 Cadernos capa dura pequeno – 50 fls. 

01 Caderno de Desenho – 100 fls. (Kit) 

02 Cadernos Brochurão – 96 fls. S/ desenho e c/ margem (kit) 

01 Pasta Catálogo com 20 sacos plásticos 

20 Sacos Plásticos - tamanho ofício com furo 

01 Pct de Papel Sulfite  A4  c/ 500 fls. 

50 Fls. Papel Sulfite 40 

01 Cx Lápis de Cor 12 cores (Kit)  

09 Lápis Preto nº 2 (Kit) 

03 Borrachas Grande e Macia (Kit) 

01 Apontadores com depósito (Kit) 

02 Colas (Branca) – 90 grs. (Kit) 

01 Tesoura Escolar c/ pontas arredondadas, c/ nome 

01 Régua de 30 cm (Kit)                                                                                

01  Pote  de Massinha pequeno 

01 fl EVA vermelho 

01 fl EVA com glitter 

01 fl Papel Color Set colorido 

01 Livrinho de Literatura infantil adequado p à idade 

 

 

R$ 15,00 para xérox, por semestre. Entregar p prof. na 

primeira semana de aula. 

 

 

 

1 Pct de Etiquetas  p/ cadernos e materiais (nome e série do aluno)      Para uso dos pais (escrever com 

letras de forma maiúsculas.) 
1 Rolo (2 mts) Plástico Transparente p/ encapar os cadernos  (Para uso dos pais)           
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LEMBRETES 

 

1- Por favor, não comprar mochila com rodinha. 
 

2- Todo material deverá ser encapado com folha 

transparente, devidamente etiquetado e com o nome e a 

classe do aluno. (Letra Bastão Maiúscula). 

 

3- Conferir diariamente o material de seu filho para que 

nada falte, para que nada peça emprestado não 

prejudicando, assim, o seu trabalho em sala de aula e o do 

colega. 

 

4- Não comprar fichário e nem caderno 
universitário com espiral.  
 

5- Material do Kit: 3 cadernos brochurão;  1 caderno 

desenho; 1 régua; 1 cx lápis de cor; 1 cx giz de cera; 6 

lápis; 2 canetas azuis; 3 apontadores c/ depósito; 3 

borrachas, 2 tubos de cola e 1 cx de guache c/ 12. 

 

 Obs: O material do kit deverá ser reposto sempre que 

acabar ou for perdido. 

 

 

OBS: O material deverá ser entregue ao Professor, ENCAPADO E ETIQUETADO, no 1º dia de aula, com letra de 

forma maiúscula – Letra Bastão. 


