1 pasta ﬁna de plás co transparente com elás co.
5 cadernos A4, universitários, capa dura, com 96 folhas (sem picote)
1 caderno brochura A4, pauta verde, capa dura, 48 folhas ( u lizar o mesmo do 1º
ano)
1 estojo ( em material plás co para poder higienizar) com 2 zíperes, contendo:
● 1 caixa de lápis de cor
● 1 estojo de caneta hidrográﬁca
1 estojo ( em material plás co para poder higienizar) com 2 zíperes, contendo:
● 6 lápis pretos graﬁte 6B
● 3 tubos de cola em bastão 40g
● 2 apontadores com depósito
● 2 borrachas
● 1 tesoura de inox sem ponta
● 1 régua transparente grossa de 15 cm
*TODO MATERIAL DO ESTOJO, QUANDO ACABAR, DEVERÁ SER REPOSTO PELA FAMÍLIA*

10 sacos plás cos tam A4, grossos, com 4 furos para pasta
200 folhas de Sulﬁte branca A4 (CHAMEQUINHO ou SIMILAR)
1 bloco ecocores novaprint 21 cores 42 ﬂs
1 caixa de massa de modelar de amido, 12 cores (ACRILEX)
1 bloco de papel canson branco A4, 140g com 20 folhas
1 estojo nta aquarela 12 cores + pincel
1 estojo de pintura a dedo 6 cores
1 Dicionário já u lizado no ano anterior por alunos an gos.
Para alunos novos:
Blucher infan l ilustrado dicionário visual da língua portuguesa
Josca Ailine Baroukh, Maria Cris na Carapeto Lavrador Alves, Dalila Maria Pereira
Lemos – São Paulo: Blucher, 2011. ISBN 978-85-212-0599-9
1 nécessaire (de material plás co ou lavável - lavagem diária), contendo: escova de
dentes com protetor para a escova e creme dental
1 camiseta usada, tamanho adulto, limpa (com lavagens semanais para evitar
contaminação) e com o nome do aluno, guardada dentro de uma sacola ou saco
plás co, para as aulas de Artes
1 lancheira (de material plás co ou lavável - lavagem diária)
1 garrafa “squeeze” com tampa (plás co, inox ou alumínio) para água (higiene diária)
LIVRO PARADIDÁTICO:
A arca de Noé por Vinicius de Moraes (Autor), Nelson Cruz (Ilustrador) São Paulo:
Companhia das Letrinhas, 2004. Capa dura. ISBN : 978-85-7406-219-8

Atenção:
● O livro paradidá co do 2° semestre será solicitado posteriormente.
● O material do ano anterior que es ver em bom estado, poderá ser reaproveitado.
● As marcas sugeridas apresentam qualidade e durabilidade.
● 1 garrafa “squeeze” com tampa (plás co, inox ou alumínio) para água (higiene diária)
Atenção ao escolher a mochila escolar:
● Preferencialmente com rodinha de tamanho suﬁciente para caber a pasta de lição de
casa (sem dobrá-la ou amassá-la) e os demais pertences do aluno.
● Todo material deverá ser iden ﬁcado com o NOME completo e série/ano do aluno e,
quando necessário, deverá ser reposto.
● Todo o uniforme deverá ser iden ﬁcado com NOME do aluno (usar caneta para
tecido, caneta permanente ou bordado).
● No dia da entrega dos materiais, você poderá também levar uniformes usados que
não servem mais para doação para outros alunos.
● Em casa, para realizar suas a vidades, a criança deverá ter uma caixa de materiais
com: lápis, borracha, apontador, tesoura, lápis de cor, cola.

● Os Srs. Pais ou Responsável receberão informações em janeiro sobre a
reunião de pais para orientações de início do ano.
● O início das aulas será dia 01/02/2021.

