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Qtd. Descrição 

1 
Camiseta branca grande para uso em                

atividades artísticas. 

1 
Apontador para lápis grosso                             

(marcar o nome da criança) 

1 Borracha grande 

1 
Caderno brochura liso sem pauta 96 folhas 

(marcar o nome da criança) 

1 

Caixa de lápis de cor - 12 cores - Tipo       

triangular Jumbo - auxilia na forma correta 

de segurar (Marcar nome em cada lápis) 

1 
Caixa de giz de cera ecogiz - bicolor   

6 cores 

1 

Lápis grafite (Jumbo - ref. 1205) triangular 

auxilia na forma correta de segurar 

(marcar o nome da criança) 

2 
Estojos emborrachado com zíper  (com du-

as divisórias) com nome da criança 

1 
Jogo de caneta hidrocor jumbo 12 cores     

Lavável 

1 
Pasta Catálogo com 50 plásticos - capa 

plástica (marcar o nome da criança) 

1 

Pasta com elástico - Polionda - Fina  

Tamanho ofício - Cor: azul  

(marcar o nome da criança) 

1 Pincel chato nº 16 

1 
Pote  de letras: alfabeto de plástico -  

170 peças 

1 

 

Tesoura escolar 4º (deve ter encaixe dos 

dedos em tamanhos diferentes um maior 

que o outro, favorecendo a utilização            

adequada). 

1 Tubos de cola (bico fixo) 90g 

2 
Revistas para recorte  (Globo Rural, Pais e 

Filhos e Crescer) Não precisa ser atualizada. 

1 
Garrafinha para água - trazer diariamente 

na lancheira (Marcar nome em cada lápis) 

1 

Toalha de mão: nome marcado (trazer dia-

riamente na lancheira para forrar a mesinha 

durante o lanche) 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Início das aulas:                                                                            

25/01/2021 Ensino Fundamental                                                

26/01/2021 Educação Infantil 

Todo material deve vir marcado com nome do  

aluno. 

Atenção à data de validade dos materiais.                                  

Evitar colocar a etiqueta de identificação em              

cima da data de validade dos produtos. 

Caso necessário, os materiais deverão ser repostos 

durante o ano. 

Em função das orientações definidas 

no protocolo sanitário e de higiene, 

todos os materiais permanecerão 

com a criança. 


