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MATERIAL ESCOLAR
01 - Apontador com depósito
01 - Barbante escolar colorido 4/8 rolo c/ 100g
02 - Borrachas brancas escolares
02 - Botões grandes nº 32 coloridos pct c/ 12 unid.
01 - Caderno caligraﬁa brochura univ. capa dura 40 folhas (Kids)
01 - Caderno quadriculado brochura univ. 10x10mm capa dura 40
folhas (Kids)
03 - Cadernos brochura univ. capa dura 48 folhas
01 - Calculadora simples
01 - Caneta hidrográﬁca caixa c/ 12 cores
02 - Canetas para retroprojetor 2.0mm (cores variadas)
01 - Cola silicone líquida 60g
04 - Colas brancas 110g
01 - Dado
01 - Dicionário da Língua Portuguesa (Silveira Bueno – FTD; Aurélio –
Posi�vo)
01 - Estojo escolar grande
01 - Fita crepe branca 18mm x 50m
01 - Fita métrica
03 - Folhas de transparência para retroprojetor
02 - Gibis de histórias em quadrinhos (pode ser usado/ em bom
estado)
01 - Lápis de cor triangular caixa c/ 24 cores
04 - Lápis pretos nº 2 (triangulares)
01 - Livro de literatura infan�l capa dura com letras em caixa alta
02 - Massas de modelar so� caixas c/ 12 cores 180g
01 - Material dourado em madeira individual caixa de madeira
05 - Metros de elás�co preto 2cm - largura
01 - Mochila escolar (opcional, à venda no Colégio)
01 - Pincel chato nº 10
01 - Régua acrílica 30cm
01 - Saco plás�co A4 grosso 4 furos pct c/ 50 unid.
01 - Tesoura escolar sem ponta
02 - Tintas guache 250ml (marrom e verde claro) - Acrilex
01 - Trena simples

PAPÉIS E FOLHAS
01 - Bloco para desenho A4 branco 140g pct c/ 20 folhas –
Canson
02 - Cartolinas americanas (cores variadas)
02 - Folhas em E.V.A gli�er (cores variadas)
01 - Papel cria�vo A4 120g color set 8 cores pct c/ 24 folhas
01 - Sulﬁte A4 75g branco pct c/ 500 folhas
01 - Sulﬁte A4 75g colorido pct c/ 100 folhas (cor livre)
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano
le�vo, a depender das a�vidades selecionadas para os (as)
alunos (as).
• Para a Mostra de Artes, será cobrada uma taxa para a aquisição
do material.
• Os materiais serão trazidos pelos pais na primeira reunião do
ano, a ser informada por e-mail e/ou por meio das mídias
sociais.

