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MATERIAL ESCOLAR 
01 - Apontador com depósito jumbo 

01 - Barbante nº 6 101m 
01 - Borracha escolar 
01 - Caderno grande brochura capa dura 96 folhas 
(etiquetado) 
01 - Caixa de tinta guache c/6 cores 

01 - Caneta hidrográfica caixa c/ 12 cores 
01 - Caneta retroprojetor 1.0 (preto)  
01 - Cola branca 110g 
01 - Estojo escolar grande 
01 - Fita de cetim nº1 07mm x 10m (branco) 
01 - Giz de cera big triangular caixa c/ 12 cores 
01 - Jogo pedagógico de madeira 

01 - Kit de forminhas de modelar 

01 - Lápis de cor jumbo caixa c/ 12 cores 
02 - Lápis grafite HB (jumbo) 
01 - Livro de literatura (adequado a idade) 
01 - Maleta polionda escolar 40mm (cor livre) 
01 - Massa de modelar soft 180g caixa c/ 12 cores 
01 - Pincel atômico 1100-P (preto) 
01 - Pincel chato cabo curto nº 20 
12 - Prendedores de madeira 
10 - Rolhas 
20 - Sacos plásticos A3 s/furo 
01 - Tesoura escolar sem ponta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAPÉIS E FOLHAS DE E.V.A. 
01 - Folha em E.V.A. liso (pêssego) 
03 - Metros contínuo TNT (marrom) 
02 - Papel color plus 180g tamanho A1 
01 - Papel crepom (azul escuro) 
01 - Papel criativo A4 120g c/ 8 cores pct c/48fls 
01 - Sulfite A4 75g pct c/ 500 folhas (branco) 
01 - Sulfite A3 150g pct c/ 25 folhas (branco) 

01 - Sulfite A3 75g pct c/ 50 folhas (branco) 
 
USO PESSOAL (FICARÁ NA MOCHILA) 
01 - Lenço umedecido pct c/ 48 und 
01 - Garrafa de água com nome 
01 - Necessaire com creme dental, escova de dente 
com protetor de cerdas e toalha de boca. 
01 - Necessaire com 3 máscaras 
 
 
HIGIENE (FICARÁ NA ESCOLA) 
02 - Lenço de papel caixa c/ 100 und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de Apoio: 

- Livros de uso obrigatório adquiridos na Escola. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

- Os materiais deverão ser entregues a partir do dia 24/01/2022, a fim de serem organizados antes do início 

das aulas. 

- Alguns materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano, conforme a proposta das atividades. 

- Os materiais PESSOAIS deverão ser etiquetados com o nome do aluno 


