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MATERIAIS QUE FICARÃO NA ESCOLA  
-2 cadernos universitários de capa dura espiral com 96 folhas.  

-1 caderno de desenho capa dura 60 folhas  
-1pasta grampo Romeu e Julieta vermelha, com 3 plásticos  
-1 pasta catálogo preta com 50 plásticos (pode ser a mesma do ano anterior)  
-1 pasta catálogo preta com 10 plásticos (Música - pode ser a mesma do ano anterior) -1 

flauta doce marca Yamaha modelo barroco (B) (utilizar a mesma do ano anterior) - trazer na 

mochila nas aulas de música.  
-1 bloco de fichário (simples)  
- 200 folhas de papel sulfite 75 mm  
- 2 blocos de creative colorset  
- 2 blocos de papel canson A4 branco  
- 1 tela para pintura 20x30   
- 1 pincel redondo amarelo 266 Tigre nº10  
- 4 tubos de cola bastão 20g 

- 1 cola líquida (500g)  
- 1 fita dupla face 12X30 m.  
- 2 fitas adesivas coloridas 12X10 (branca e preta)  
- 2 potes de tinta guache acrilex 500 ml (verde e amarela) 

- 1 caneta PILOTO azul 

- 500g Argila 

- 5 unidade de led alto brilho 5mm de qualquer cor 

- 1 estilete 

 

MATERIAIS QUE FICARÃO NA MOCHILA  

-1 estojo escolar simples com zíper  
- 3 canetas esferográficas (azul, preta e vermelha comum)  
- 4 lápis n° 2  
-1 borracha macia  
-1 apontador com depósito  
-1 tesoura escolar sem ponta  
-1 marcador de texto amarelo  
-1 corretivo líquido (tipo caneta)  
-1 régua de 30 cm  
-1 caixa de lápis de cor (24 cores)  
-1 caixa de giz de cera big com 12 cores  
-1 jogo de canetas hidrográficas 12 cores 

 

 LISTA DE MATERIAIS PERÍODO INTEGRAL  

 - 2 pacotes de lencinhos umedecidos 

 - 2 caixas de lenço de papel 

 - 2 tubos de cola branca (Tenaz) 

 - 2 bloco de canson A4 

- 2 lápis nº 2 

- 1 borracha macia 

 

OBS: TODO O MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO. 

 

Deverão ser repostos 

quando necessário 

Devem ser trazidos em 

uma sacola separada 


