
 

 01 mochila; 

 01 lancheira; 

 Agenda escolar (fornecida pela escola); 

 01 Estojo com: 

o 01 Caneta marca texto; 

o 01 Caneta hidrográfica preta ponta grossa; 

o 01 Caneta permanente; 

o 01 Apontador;     

o 01 Borracha;  

o 01 Tubo de cola bastão;     

o 01 Tesoura sem ponta com lâminas de aço inox;  

o 02 Lápis de escrever; 

o 01 Régua 30 cm; 

*Repor os materiais sempre que necessário.     

 Outro estojo com:  

o 01 Jogo de canetas hidrocor (12 cores);   

o 01 Caixa de lápis de cor (12 cores). 

 

 01 Caderno grande, de capa dura e 96 folhas; 

 01 Pasta aba com elástico/plástica, formato ofício; 

 01 Pasta catálogo A4 com 50 plásticos; 

 01 Caixa de Material Dourado em madeira (62 peças); 

 01 Ábaco aberto; 

 01 Tela de pintura 30x40cm; 

 01 Prancheta A4; 

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

 01 Caixa organizadora 30x40 (20 litros) com tampa (IDENTIFICADA); 

 03 Sacos plásticos A3 com furação universal; 

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

manga curta); 

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

 01 Pincel nº 12; 

 01 Caixa de giz pastel (MEGA PASTEL COLOR); 

 01 Caneta de quadro branco; 

 01 Mini lousa branca 20x30cm; 

 01 Sacola de algodão cru com alças 30x40cm. 

 



 

 

 02 Pacotes de papel A4, Canson Color Plus/Coloridas 180g/m²; 

 03 Caixas de massinha de modelar SUPER SOFT; 

 02 Tubos de nanquim líquido preto; 

 01 Caneta para tecido preta; 

 50 folhas de desenho (branca) 180 g/m²;             

 01 Pacote de folha pautada; 

 50 Folhas de ofício branca A3; 

 01 Caixa de cola colorida; 

 01 Caneta de giz líquido (cor livre escolha); 

 100 folhas de ofício branca A4. 
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No 2° ano é realizada a Ciranda Literária, 
para realização dessa proposta durante o 
mês de março será enviado o título de um 
livro para ser adquirido por cada estudante 
para compor a ciranda. Mais informações 

serão dadas pela professora. 



 

 Os materiais de uso coletivo solicitados deverão ser entregues na data 

agendada, conforme cronograma que será enviado pela professora na primeira 

semana de aula; 

 Materiais individuais devem ser identificados com o nome do estudante. 


