Lista de Material Escolar 2021

Educação Infantil
1 Caderno de linguagem - brochura - pequeno - 48 folhas - capa dura - azul ou encapado com
contact azul;
1 Caderno quadriculado 1x1 cm – brochura – 40 folhas – capa dura – azul ou encapado com contact
azul;
1 caderno de desenho 50 folhas capa dura na cor azul ou encapado com contact azul.
Estojo com 2 divisórias de zíper – identificado com nome, sobrenome e turma;
1 caixa de lápis de cor de 12 cores;
6 lápis preto nº 2 de preferência marca Faber Castell;
1 Borracha branca macia;
1 Apontador com depósito;
1 Tesoura com ponta arredondada (caso o aluno seja canhoto, comprar a tesoura adequada);
1 Pasta Plástica com elástico A4 fina na cor azul;
10 sacos plásticos 4 furos – tamanho ofício;
2 Tubos de cola bastão Pritt 20g;
1 Tubo de cola líquida Tenaz 110g;
1 Caixa tempera guache com pincel Acrilex 6 unidades.;
1 Camiseta grande para utilizar durante as aulas de pintura (colocar o nome, sobrenome e série);
1 Caixa de massa de modelar;
2 caixas de lenço de papel
1 foto recente 3x4

Itens de uso pessoal devem permanecer na bolsa do aluno e
serem repostos sempre que necessário:
1 pacote de lenço umedecido.
Estojo com itens de higiene bucal (escova, copinho de plástico, toalha e pasta de dente);
Toalhinha com o nome bordado para o lanche e uma lancheira térmica.
1 garrafinha para água de plástico com etiqueta contendo nome completo e turma.
1 troca de roupa;
1 Máscara com saquinho individual para uso após o lanche;

Uniforme é de uso obrigatório todos os dias, recomendamos a
aquisição na quantidade necessária prevendo a necessidade de
higienização.
Observação: Os materiais de papelaria para as aulas de Artes e Projetos serão solicitados
durante o ano letivo via Agenda Edu, na quantidade necessária quando for utilizado.
•

A entrega do material será feita por etapa seguindo o cronograma que será disponibilizado
uma semana antes do início das aulas.

As marcas sugeridas apresentam qualidade e durabilidade e são apenas sugestões.

