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Sugestões de materiais de uso pessoal
❏ 1 Caixa de lápis de cor triangular jumbo ( 12 cores)
❏ 1 Caixa de giz de cera (12 cores curto grosso)
❏ 2 Lápis grafite (Jumbo triangular) e 1 apontador para
lápis grafite (Jumbo triangular).
❏ 1 Cola bastão (Pritt 90 gramas)
❏ 1 Cola líquida (100 gramas)
❏ Tesoura sem ponta (vai e vem, Faber Castell com nome
gravado)
❏ 2 Potes de massa de modelar (Acrilex soft - 500gr)
❏ Kit higienização ( creme dental / escova de dente) para
uso presencial)

Materiais complementares
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❏
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1 Pasta amarela A4 (com elástico)
Pacote de canson branco A4 ( 01 unidade)
1 Caixa de tinta guache (12 cores /15 ml)
1 Caixa cola colorida (06 unidades)
1 Pincel n°10
1 Caixa tempera guache glitter (Acrilex com 6
unidades)
Pote glitter (02 unidades/ colorido)
Pote lantejoula (02 unidades/ colorido)
Pacote de palito de sorvete (colorido)
Revista (para recorte)
Camiseta manga curta n° 10 (pintura). Identificar
com nome do aluno.
Rolo de saco plástico de 03 litros para uso presencial
Caixa de lenço de papel (03 unidades) para uso
presencial
Caixa organizadora mini Novaonda (amarela) para
uso presencial
Lenço umedecido ( 04 unidades) para uso presencial

Materiais Complementares Alunos
Semi-Integral ( Para uso presencial)
❏ 1 Caixa de lápis de cor jumbo triangular ( 12 cores) e 1
apontador para lápis jumbo triangular.
❏ 1 Cola bastão
❏ 1 Pote de massa de modelar
❏ Rolo de saco plástico de 05 litros (02 unidades)
❏ Lenço umedecido (02 unidades)
❏ Lenço de papel (02 unidades)
❏ Kit higienização ( creme dental / escova de dente)

Materiais Complementares Alunos
Integral (Para uso presencial)
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1 Caixa de giz de cera
1 Cola bastão
Potes de massa de modelar (02 unidades)
1 Caixa de lápis de cor jumbo triangular e 1
apontador para lápis jumbo triangular.
Rolo de saco plástico de 05 litros (04 unidades)
Lenço umedecido (02 unidades)
Lenço de papel (02 unidades)
Caixa plástica organizadora (15 litros)
Kit higienização ( creme dental / escova de dente)
Camiseta manga curta nº 10 para pintura. Identificar
com nome do aluno.
1 Pincel n°12
1 Caixa de tempera guache

ORIENTAÇÕES GERAIS
Sugestão: Reaproveitar os materiais utilizados em 2020 e que estiverem em bom estado.
Materiais de uso pessoal e complementares serão explicados no dia da reunião. Aguardar comunicado.
Se necessário solicitaremos complemento de materiais ao longo do ano letivo.
Todo material deverá ser identificado com o nome completo do aluno.
O aluno deverá trazer diariamente sua garrafinha de água (squeeze). Etiquetar com o nome do aluno e
turma (série).

