
Relação de Material Escolar 

 
01 caderno pequeno capa dura azul tipo brochura 

01 caderno de matemática quadriculado 10mm x 10mm

01 pasta catálogo com 20 plásticos azul ‐ (Clear Book 

01 pasta polionda azul A4 média opaca com el

01 pasta polionda azul A3 fina opaca com elástico

01 bloco de papel Creative Paper Lumi A4 75g/m

01 bloco de papel criativo Color Set A4 120g/m

01 pacote de papel sulfite branco A4 75g/m2 com 100 folhas

01 bloco de papel canson branco A3 140g/m2 

02 blocos de papel canson branco A4 140g/m2

01 bloco de papel canson color A4 180g/m² ‐ qualquer cor

01 folha de E.V.A. lisa – qualquer cor 

01 tela para pintura 030x040 

01 pincel chato nº20 (Tigre – ref. 815) 

01 pincel redondo nº24 

01 pote de tinta guache têmpera 250 ml – VERMELHO ou

ROXO (Acrilex) 

01 caixa de lápis de cor – 24 cores (Faber Castell)

01 estojo de canetão hidrocor 12 cores ‐ ponta grossa (PILOT)

01 caixa de eco giz de cera – revestido de madeira (Faber

01 lápis grafite 8B (Faber Castell) 

01 lápis grafite 2B (Faber Castell) 

01 apontador de plástico com depósito (Faber Castell)

01 tubo de cola branca 90g (TENAZ) 

01 rolo de fita crepe 5cm (3M) 

10 bandejas de isopor 15x15 1,8 CLR 01 

02 pacotes pequenos de contas grandes coloridas com FURO

LARGO 
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Fase II – 05 anos 
 

hura – 50 fls 

tica quadriculado 10mm x 10mm 

(Clear Book – Yes) 

opaca com elástico 

stico 

er Lumi A4 75g/m2 50 fls 

bloco de papel criativo Color Set A4 120g/m2 24fls 

com 100 folhas 

 

2 

qualquer cor 

VERMELHO ou 

ores (Faber Castell) 

ponta grossa (PILOT) 

revestido de madeira (Faber Castell) 

ito (Faber Castell) 

pacotes pequenos de contas grandes coloridas com FURO 

 

01 tesoura sem ponta com o nome da crian

(Tramontina ou Mundial ponto vermelho)

01 avental plástico – marcado com o nome da crian

04 caixas grandes de lenço de papel umedecido

01 livro de Literatura Infantil (ser

momento oportuno) 

Objetos fora de uso e que sirvam como brinquedos

(sugestões: ferramentas, fantoches, espelhos, escovas,

calculadoras, mouses...) 

OBSERVAÇÕES: 

� As marcas mencionadas 

marca será aceita pela escola desde que ofereça 

qualidade, segurança e durabilidade

� Observar a cor indicada para as pastas. Outras cores não 

serão aceitas. 

�  O uso do uniforme é obrigatório e todas as peças devem 

ser marcadas com o nome da 

�  O material completo 

21 de janeiro de 2019 (no horário de aula da criança).

Você deve comparecer acompanhado da sua

momento é fundamental para a

vínculos entre os alunos e as professoras.

�  Início das aulas

tesoura sem ponta com o nome da criança gravado 

dial ponto vermelho) 

marcado com o nome da criança 

o de papel umedecido 

livro de Literatura Infantil (será indicado pela escola no 

Objetos fora de uso e que sirvam como brinquedos 

es: ferramentas, fantoches, espelhos, escovas, presilhas, 

As marcas mencionadas são sugestões . Qualquer 

marca será aceita pela escola desde que ofereça boa 

qualidade, segurança e durabilidade . 

Observar a cor indicada para as pastas. Outras cores não 

O uso do uniforme é obrigatório e todas as peças devem 

ser marcadas com o nome da criança. 

completo deve ser entregue na escola no dia 

de janeiro de 2019 (no horário de aula da criança). 

Você deve comparecer acompanhado da sua criança. Este 

momento é fundamental para a formação e o fortalecimento de 

alunos e as professoras. 

Início das aulas: DIA 24 DE JANEIRO DE 2019 


