
 

 01 mochila; 

 01 lancheira; 

 Agenda escolar (fornecida pela escola); 

 01 Estojo com: 

o 02 Lápis de escrever;      

o 01 Apontador;       

o 01 Borracha;      

o 01 Tubo de cola bastão;      

o 01 Tesoura sem ponta com lâminas de aço inox;  

*Repor os materiais sempre que necessário.     

 Outro estojo com:  

o 01 Caixa de lápis de cor (24 cores);   

o 01 Conjunto de canetas/ hidrocor/ ponta grossa (12 cores). 

 

 01 Prancheta (tamanho A4); 

 01 Metro de passadeira emborrachada antiderrapante (43cm de largura); 

 01 Pacote de palitos de picolé (100 unidades - cor natural); 

 01 Pasta aba com elástico/plástica/formato ofício; 

 01 Pasta catálogo/espiral ofício com 50 sacos plásticos tamanho A4; 

 03 Sacos plásticos tamanho A3 com furação universal; 

 01 Caixa organizadora/baixa para folhas tamanho A4;  

 01 Caderno Grande - brochura/capa dura/96 folhas – deixar em casa, na reunião as 

professoras explicarão o procedimento; 

 01 Pote plástico pequeno (identificado) com tampa para guardar massa de modelar; 

 01 Camiseta usada para atividades plásticas (sugerimos uma camiseta de adulto 

manga curta). 

 

 

 02 Caixas de massa de modelar; 

 50 Folhas brancas A3, 170g/m²; 

 50 Folhas de papel A4 canson Color Plus/Coloridas, 180g/m²; 

 01 Pincel n°12; 

 01 Caixa de tinta tempera guache (12 cores) - potes de 15ml cada; 

 01 Tinta PVA (100ml) para artesanato (cor de livre escolha);  

 01 Tubo de cola branca líquida (110g); 



 

 01 Cola bastão grande; 

 100 Folhas de desenho branca A4, 180g/m² 

 02 Telas de pintura tamanho 30x40cm;  

 01 Caneta preta permanente de ponta média; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Mundo Nunca Dorme  
Autora: Natalie Rompella 
Editora: Melhoramentos 

 
 
 
 
 

 

O Que Será Que Tem De Tudo Um Pouco? 
Autora: Anna Cláudia Ramos 

Editora: FTD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letras, Palavras, Histórias, Memória 
Autor: Alejandro Magallanes 

Editora: FTD 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juju e a Árvore Da Amizade   
Autor: Fabio Quinteiro  
Editora: Brinque Book 



 

 Os materiais de uso coletivo solicitados deverão ser entregues na data 

agendada, conforme cronograma que será enviado pela professora na primeira 

semana de aula; 

 Os materiais individuais devem ser identificados com o nome do estudante. 

 
 
 
Língua Inglesa- Brick by Brick 1 
Autores: Hilani Mercadante e Viviane Kirmeliene 
Editora: FTD 

 
 
 

Ensino Religioso - Sistema Marista de Educação 
Autores: Heloísa Silva de Carvalho e Jorge Silvino de Cunha Neta/ 
Editora: FTD/ Volume 1 - Edição Revisada 

 
 


