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MATERIAL QUE FICARÁ COM O  ALUNO 
02 máscaras para uso diário dentro do ambiente escolar 01 régua 30cm transparente 

02 cadernos grandes de 48 folhas capa dura 01 pincel n° 12/ 01 jogo de hidrocor 

01 caderno grande brochura, capa dura 96fls. 01 caixa de lápis de cor com 12 ou 24 cores 

02 tubos de cola 90g 01 caixa de giz de cera grosso 

03 apontadores com aparador 01 dicionário pequeno de português 

01 estojo c/ 15 lápis preto nº 2 / 05 borrachas macias 01 tesoura sem ponta 

01 agenda escolar simples  

ABAIXO: MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE NO PERÍODO DE 27 À 29 DE JANEIRO  

NO TURNO DA TARDE (13:00 ÀS 17:00) CASO RETORNEMOS PRESENCIAL 

03 envelopes grandes 24x34 brancos 100 folhas de papel ofício A4 (brancas) 75g/m² 

03 folhas de EVA (1 bege / 1 rosa /1 vermelho)  01 lixa de construção nº 100 para arte 

02 folhas de cartolina dupla face (1 preta/1 roxa ou lilás)  01 gliter vermelho 

02 folhas de papel cartão (1 amarelo / 1 laranja) 01 tela para pintura 20x30 (ou outro tamanho aproximado) 

01 pasta com elástico  

01 mochila diariamente com: 01 toalhinha com nome e 01 squeze (garrafa p/ água) 

OBSERVAÇÕES: 
✓ Pais economizem aproveitando os objetos do ano anterior que estiverem em bom estado como: tesoura, avental, mochila, 

estojo etc. 
✓ Por favor, colocar nome e série em todo material escolar.  
✓ É preciso que a criança tenha em casa material extra para realização das tarefas de casa (como: cola, tesoura e giz de cera) 
✓ SE RETORNARMOS COM AULA PRESENCIAL O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE DO DIA 27 À 29 DE JANEIRO SOMENTE NO 

TURNO DA TARDE (13:00 Ás 17:00). 
✓ Caso retornemos em Fevereiro com aula 100% remota o material poderá ficar em casa. 

MATERIAL QUE FICARÁ COM O  ALUNO 
02 máscaras para uso diário dentro do ambiente escolar 01 régua 30cm transparente 

02 cadernos grandes de 48 folhas capa dura 01 pincel n° 12/ 01 jogo de hidrocor 

01 caderno grande brochura, capa dura 96fls. 01 caixa de lápis de cor com 12 ou 24 cores 

02 tubos de cola 90g 01 caixa de giz de cera grosso 

03 apontadores com aparador 01 dicionário pequeno de português 

01 estojo c/ 15 lápis preto nº 2 / 05 borrachas macias 01 tesoura sem ponta 

01 agenda escolar simples  

ABAIXO: MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE NO PERÍODO DE 27 À 29 DE JANEIRO  

NO TURNO DA TARDE (13:00 ÀS 17:00) CASO RETORNEMOS PRESENCIAL 

03 envelopes grandes 24x34 brancos 100 folhas de papel ofício A4 (brancas) 75g/m² 

03 folhas de EVA (1 bege / 1 rosa /1 vermelho)  01 lixa de construção nº 100 para arte 

02 folhas de cartolina dupla face (1 preta/1 roxa ou lilás)  01 gliter vermelho 

02 folhas de papel cartão (1 amarelo / 1 laranja) 01 tela para pintura 20x30 (ou outro tamanho aproximado) 

01 pasta com elástico  

01 mochila diariamente com: 01 toalhinha com nome e 01 squeze (garrafa p/ água) 

OBSERVAÇÕES: 
✓ Pais economizem aproveitando os objetos do ano anterior que estiverem em bom estado como: tesoura, avental, mochila, 

estojo etc. 
✓ Por favor, colocar nome e série em todo material escolar.  
✓ É preciso que a criança tenha em casa material extra para realização das tarefas de casa (como: cola, tesoura e giz de cera) 
✓ SE RETORNARMOS COM AULA PRESENCIAL O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE DO DIA 27 À 29 DE JANEIRO SOMENTE NO 

TURNO DA TARDE (13:00 Ás 17:00). 
✓ Caso retornemos em Fevereiro com aula 100% remota o material poderá ficar em casa. 


