Lista de Material Individual 2020
Material de Sala
 Um estojo contendo:
 2 lápis pretos HB Nº 2
 lápis de cor
 borracha
 apontador com depósito
 1 tesoura sem ponta
 1 cola em bastão (grande)
 1 cola branca líquida de 90g
 1 caixa de massa de modelar
 2 cadernos brochura grande capa dura azul (liso)
 2 pastas polionda, 2 cm, com elástico, tamanho oficio, nas cores azul e amarelo
 1 pastas finas com elástico (qualquer cor)
 2 pastas de papelão com elástico, na cor azul
 1 pasta preta com 10 plásticos
 1 kit de material dourado individual de madeira
 1 metro de TNT verde
 1 folha de papel dobradura (qualquer cor)
 2 pacotes de papel sulfite A4 branco 75g 100 fls
 1 revista usada, para recorte (observar conteúdo)
 2 gibis

Astronomia
 1 pasta preta com 30 plásticos

Tecnologias Educativas
 1 pasta polionda 4cm na cor azul

Material de Arte
 1 pasta polionda 4cm na cor azul contendo:
 1 jogo de canetinha jumbo (12 cores)
 Um estojo com:
 2 lápis HB nº 2
 1 apontador
 1 borracha
 1 tesoura pequena sem ponta
 1 tubo de cola em bastão
 1 caixa de lápis de cor
 1 folha de cartolina branca
 1 folha de Color Set vermelho
 1 refil de cola quente (grosso e fino)
 1 avental para arte

Observações:
- Colocar nome em todo material do aluno.
- O material deverá ser reposto quando necessário.
- Os livros de literatura e paradidáticos serão solicitados no início do ano letivo.

Lista de Material Individual 2020
Material de Sala
 Um estojo contendo:
 2 lápis pretos HB Nº 2
 lápis de cor
 borracha
 apontador com depósito
 tesoura sem ponta
 1 tubo de cola em bastão (grande)
 1 marca texto
 1 cola branca líquida 90 g
 1 régua de 30 cm
 1 caderno brochura grande capa dura
 1 pasta polionda, 2 cm, com elástico, tamanho oficio, na cor azul
 1 pasta fina com elástico (qualquer cor)
 2 pacotes de papel sulfite A4 branco 75g 100 fls
 1 estojo com 100 palitos de sorvete (sem cor) e 15 elásticos (de dinheiro)
 1 saco “zip lock” nº 10 (24cm x 34cm)
 1 revista usada, para recorte (observar conteúdo)
 2 gibis

Material de Música
 1 flauta doce GERMÂNICA (Yamaha)

Astronomia
 1 pasta preta com 30 plásticos

Tecnologias Educativas
 1 pasta polionda 4cm na cor amarela

Material de Arte
 1 pasta polionda 4cm na cor amarela contendo:
 1 jogo de canetinha jumbo (12 cores)
 Um estojo com:
 2 lápis HB nº 2
 1 apontador
 1 borracha
 1 tesoura pequena sem ponta
 1 tubo de cola em bastão
 1 caixa de lápis de cor
 1 folha de papel Color Set azul
 1 folha de papel Color Set laranja
 1 refil para cola quente (grosso e fino)
 1 avental para arte (opcional)

Observações:
- Colocar nome em todo material do aluno.
- O material deverá ser reposto quando necessário.
- Os livros de literatura e paradidáticos serão solicitados no início do ano letivo.

Lista de Material Individual 2020

Material de Sala
 Um estojo contendo:
 2 lápis pretos HB Nº 2
 lápis de cor
 borracha
 apontador com depósito
 1 tesoura sem ponta
 1 tubo de cola em bastão
 1 cola branca líquida 90 g
 1 marca texto
 1 régua de 30 cm
 1 caderno grande (1 matéria) capa dura
 2 pastas polionda, 2 cm, com elástico, tamanho oficio, nas cores azul e amarelo
 1 dicionário de Língua Portuguesa conforme novo acordo ortográfico (Sugerimos: Mini Aurélio)
 2 pacotes de papel sulfite A4 branco 75g 100 fls

Material de Música
 1 flauta doce GERMÂNICA (Yamaha)

Astronomia
 20 plásticos A4, para pasta

Tecnologias Educativas
 1 pasta polionda 4cm na cor verde

Material de Arte
 1 pasta polionda 4cm na cor verde contendo:
 1 jogo de canetinha jumbo (12 cores)
 Um estojo com:
 2 lápis HB nº 2
 1 apontador
 1 borracha
 1 tesoura pequena sem ponta
 1 tubo de cola em bastão
 1 caixa de lápis de cor
 1 folha de papel Color Set amarelo
 1 folha de papel Color Set azul (escuro)
 1 refil para cola quente (grosso e fino)
 1 avental para arte (opcional)

Observações:
- Colocar nome em todo material do aluno.
- O material deverá ser reposto quando necessário.
- Os livros de literatura e paradidáticos serão solicitados no início do ano letivo.
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Material de Sala
 Um estojo contendo:
 2 lápis pretos HB Nº 2
 lápis de cor
 borracha
 apontador com depósito
 1 tesoura sem ponta
 1 tubo de cola em bastão
 1 cola branca líquida 90 g
 1 marca texto
 Caneta esferográfica azul
 1 corretivo a base de água
 1 régua de 30 cm
 1 caderno brochura grande capa dura, para português
 1 caderno, 1 matéria, brochura ou espiral, para matemática
 2 pastas finas, com elástico, nas cores azul e vermelho
 1 dicionário de Língua Portuguesa conforme novo acordo ortográfico (Sugerimos: Mini Aurélio)
 2 pacotes de papel sulfite A4 branco 75g 100 fls

Material de Música
 1 flauta doce GERMÂNICA (Yamaha)

Astronomia
 20 plásticos A4, para pasta

Tecnologias Educativas
 1 pasta polionda 4cm na cor amarela

Material de Arte
 1 pasta polionda 4cm na cor amarela contendo:
 1 jogo de canetinha jumbo (12 cores)
 Um estojo com:
 2 lápis HB nº 2
 1 apontador
 1 borracha
 1 tesoura pequena sem ponta
 1 tubo de cola em bastão
 1 caixa de lápis de cor
 1 folha de papel Color Set verde
 1 folha de papel Color Set marrom
 1 refil para cola quente (grosso e fino)

Observações:
- Colocar nome em todo material do aluno.
- O material deverá ser reposto quando necessário.
- Os livros de literatura e paradidáticos serão solicitados no início do ano letivo.
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Material de Sala
 Um estojo contendo:
 2 lápis pretos HB Nº 2
 lápis de cor
 borracha
 apontador com depósito
 1 tesoura sem ponta
 1 tubo de cola em bastão
 1 cola branca líquida 90 g
 1 marca texto
 Caneta esferográfica azul
 1 corretivo a base de água
 1 régua de 30 cm
 1 caderno brochura grande capa dura, para português
 1 caderno, 1 matéria, brochura ou espiral, para matemática
 2 pastas finas, com elástico, nas cores azul e vermelho
 1 dicionário de Língua Portuguesa conforme novo acordo ortográfico (Sugerimos: Mini Aurélio)
 2 pacotes de papel sulfite A4 branco 75g 100 fls

Material de Música
 1 flauta doce GERMÂNICA (Yamaha)

Astronomia
 20 plásticos A4, para pasta

Tecnologias Educativas
 1 pasta polionda 4cm na cor cinza

Material de Arte
 1 pasta polionda 4cm na cor cinza contendo:
 1 jogo de canetinha jumbo (12 cores)
 Um estojo com:
 2 lápis HB nº 2
 1 apontador
 1 borracha
 1 tesoura pequena sem ponta
 1 tubo de cola em bastão
 1 caixa de lápis de cor
 1 folha de papel Color Set rosa
 1 folha de papel Color Set preto
 1 refil para cola quente (grosso e fino)

Observações:
- Colocar nome em todo material do aluno.
- O material deverá ser reposto quando necessário.
- Os livros de literatura e paradidáticos serão solicitados no início do ano letivo.

