COLÉGIO AMORIM – UNIDADE TATUAPÉ
1° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2021
1ª PARTE – Entregar na reunião de apresentação para a professora – 26/01/2021
01 bloco de papel vergê 120g branco com 50 folhas
01 bloco Ecocores 110g (235x325mm) com 42 folhas
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS
02 folhas de cartolina laminada azul
Data: 26/01/2021
02 folhas de EVA azul liso
02 folhas de EVA azul com gliter
Manhã – 7h30 min
02 folhas de EVA azul felpudo ou atoalhado
Tarde – 16h30 min
02 folhas de papel cartão azul
500 folhas de papel sulfite A4 brancas
1º dia de aula: 27/01/2021
05 metros de TNT azul
02 pacotinhos de penas coloridas
05 refis de cola quente finos
01 rolo de fita crepe larga
02 rolos de papel crepom azul
20 sacos plásticos transparentes tamanho ofício
2ª PARTE - Enviar para a professora na mochila do aluno no 1° dia de aula – 27/01/2021
Todos os materiais devem conter nome completo e turma.
02 apontadores com depósito
02 borrachas brancas e macias
02 cadernos brochurão (tamanho universitário) capa dura 48 folhas – amarelo
01 caderno de desenho com margem capa dura 48 folhas
01 caixa de giz de cera triangular com 12 cores
Observações:
01 caixa de lápis de cor triangular com 24 cores
01 camiseta usada ou avental para pintura
✓ Respeitar as medidas indicadas para os
01 estojo de canetinha hidrográfica com 12 cores
materiais, pois tais indicações tem motivação
01 estojo de zíper com duas divisórias
pedagógica.
02 gibis usados
✓ Durante o ano, serão solicitados materiais para
04 lápis pretos triangulares (grafite)
reposição, conforme a necessidade e materiais
01 livro de história apropriado à idade (em letra bastão)
específicos para as atividades de artes
01 mochila (preferência com rodinhas)
eprojetos.
01 pasta ofício de plástico com elástico fina
✓ Identificar todo o material escolar, pessoal e
01 pote de massa de modelar soft 500g (Sugestão: Acrilex)
peças do uniforme com nomecompleto.
01 revista usada para recorte
✓ O uso do uniforme completo é obrigatório para
01 tesoura sem ponta
todos os alunos, a partir do minimaternal.
01 tinta guache Show Color 18ml com pincel – 6 cores (Acrilex)
01 tubo de cola líquida grande
03 tubos de cola bastão grandes
01 necessaire contendo: escova de dente, creme dental e toalhinha de mão

COLÉGIO AMORIM – UNIDADE TATUAPÉ
2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2021
1ª PARTE – Entregar na reunião de apresentação para a professora – 26/01/2021
01 bloco de papel vergê 120g branco com 50 folhas
01 bloco Ecocores Textura Visual 180g (230x320mm) com 36 folhas estampado
02 folhas de cartolina laminada vermelha
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS
02 folhas de EVA vermelho liso
02 folhas de EVA vermelho com gliter
Data: 26/01/2021
02 folhas de EVA vermelho felpudo ou atoalhado
02 folhas de papel cartão vermelho
Manhã – 7h30 min
500 folhas de papel sulfite A4 brancas
Tarde – 16h30 min
05 metros de TNT vermelho
01 pacote de bexigas coloridas
1º dia de aula: 27/01/2021
03 refis de cola quente grossos
01 rolo de fita crepe larga
02 rolos de papel crepom vermelho
20 sacos plásticos transparentes tamanho ofício
2ª PARTE - Enviar para a professora na mochila do aluno no 1° dia de aula – 27/01/2021
Todos os materiais devem conter nome completo e turma.
01 apontador com depósito
Observações:
01 avental branco manga longa para aulas de laboratório
02 borrachas brancas e macias
✓ Respeitar as medidas indicadas para os
02 cadernos brochurão (tamanho universitário) capa dura – 48 folhas
materiais, pois tais indicações tem motivação
01 caderno de desenho com margem capa dura 48 folhas
pedagógica.
01 caixa de giz de cera triangular com 12 cores
✓ Durante o ano, serão solicitados materiais para
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
reposição, conforme a necessidade e materiais
01 caixa de material dourado de madeira
específicos para as atividades de artes
01 camiseta usada ou avental para pintura
eprojetos.
01 estojo de canetinha hidrográfica com 12 cores
✓
Identificar todo o material escolar, pessoal e
01 estojo de zíper com duas divisórias
peças do uniforme com nomecompleto.
01 flauta doce (marca: Yamaha ou Suzuki)
✓ O uso do uniforme completo é obrigatório para
02 gibis usados
04 lápis pretos (grafite)
todos os alunos, a partir do minimaternal.
01 livro de história apropriado à idade
01 mochila (preferência com rodinhas)
01 pasta ofício de plástico com elástico fina
01 pote de massa de modelar soft 500g (Sugestão: Acrilex)
01 régua simples de 30cm
01 tesoura sem ponta
01 tinta guache Show Color 18ml com pincel – 6 cores (Acrilex)
01 tubo de cola líquida grande
03 tubos de cola bastão grandes
01 necessaire contendo: escova de dente, creme dental e toalhinha de mão

COLÉGIO AMORIM – UNIDADE TATUAPÉ
3° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2021
1ª PARTE – Entregar na reunião de apresentação para a professora – 26/01/2021
01 bloco de papel vergê 120g branco com 50 folhas
01 bloco Ecocores Textura Visual 180g (230x320mm) com 36 folhas estampado
02 folhas de cartolina laminada dourada
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS
02 folhas de EVA amarelo liso
02 folhas de EVA amarelo com gliter
Data: 26/01/2021
02 folhas de EVA amarelo felpudo ou atoalhado
02 folhas de papel cartão amarelo
Manhã – 7h30 min
500 folhas de papel sulfite A4 brancas
Tarde – 16h30 min
05 metros de TNT amarelo
01 pacote de bexigas coloridas
1º dia de aula: 27/01/2021
03 refis de cola quente grossos
01 rolo de durex largo
02 rolos de papel crepom amarelo
01 rolo de metalóide dourado
2ª PARTE - Enviar para a professora na mochila do aluno no 1° dia de aula – 27/01/2021
Todos os materiais devem conter nome completo e turma.
01 apontador com depósito
01 avental branco manga longa para aulas de laboratório
02 borrachas brancas e macias
Observações:
03 cadernos brochurão (tamanho universitário) capa dura 48 folhas
01 caderno de desenho com margem capa dura 48 folhas
✓ Respeitar as medidas indicadas para os
01 caixa de giz de cera triangular com 12 cores
materiais, pois tais indicações tem motivação
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
pedagógica.
01 camiseta usada ou avental para pintura
✓
Durante o ano, serão solicitados materiais para
02 canetas marca texto amarelas
reposição, conforme a necessidade e materiais
01 dicionário de língua portuguesa
específicos para as atividades de artes
01 estojo de canetinha hidrográfica com 12 cores
eprojetos.
01 estojo de zíper com duas divisórias
✓ Identificar todo o material escolar, pessoal e
01 flauta doce (marca: Yamaha ou Suzuki)
02 gibis para leitura
peças do uniforme com nomecompleto.
04 lápis pretos (grafite)
✓ O uso do uniforme completo é obrigatório para
01 livro de história apropriado à idade
todos os alunos, a partir do minimaternal.
01 mochila (preferência com rodinhas)
01 pasta ofício de plástico com elástico fina
01 régua simples de 30cm e 15cm
01 tesoura sem ponta
01 tinta guache Show Color 18ml com pincel – 6 cores (Acrilex)
01 tubo de cola líquida grande
03 tubos de cola bastão grandes
01 necessaire contendo: escova de dente, creme dental e toalhinha de mão

COLÉGIO AMORIM – UNIDADE TATUAPÉ
4° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2021
1ª PARTE – Entregar na reunião de apresentação para a professora – 26/01/2021
01 bloco de papel vergê 120g branco com 50 folhas
01 bloco Ecocores Textura Visual 180g (230x320mm) com 36 folhas estampado
02 folhas de cartolina branca
02 folhas de cartolina laminada verde
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS
02 folhas de EVA verde liso
02 folhas de EVA verde com gliter
Data: 26/01/2021
02 folhas de EVA verde felpudo ou atoalhado
02 folhas de papel cartão verde
Manhã – 7h30 min
500 folhas de papel sulfite A4 brancas
Tarde – 16h30 min
05 metros de TNT verde
03 refis de cola quente finos
1º dia de aula: 27/01/2021
02 rolos de durex colorido
02 rolos de papel crepom verde
2ª PARTE - Enviar para a professora na mochila do aluno no 1° dia de aula – 27/01/2021
Todos os materiais devem conter nome completo e turma.
01 apontador com depósito
01 avental branco manga longa para aulas de laboratório
01 atlas geográfico – Maria Helena Simielli – Ed. Ática
02 borrachas brancas e macias
Observações:
04 cadernos (tamanho universitário) capa dura 48 folhas
✓ Respeitar as medidas indicadas para os
01 caderno de desenho com margem capa dura 48 folhas
materiais, pois tais indicações tem motivação
01 caixa de giz de cera triangular com 12 cores
pedagógica.
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
✓ Durante o ano, serão solicitados materiais para
01 camiseta usada ou avental para pintura
03 canetas esferográficas (verde, azul e preta)
reposição, conforme a necessidade e materiais
02 canetas marca texto amarelas
específicos para as atividades de artes
01 dicionário de língua portuguesa
eprojetos.
01 estojo de canetinha hidrográfica com 12 cores
✓ Identificar todo o material escolar, pessoal e
01 estojo de zíper com duas divisórias
peças do uniforme com nomecompleto.
01 flauta doce (marca: Yamaha ou Suzuki)
✓ O uso do uniforme completo é obrigatório para
02 gibis usados
todos os alunos, a partir do minimaternal.
04 lápis pretos (grafite)
01 livro de história apropriado à idade
01 mochila (preferência com rodinhas)
01 pasta ofício de plástico com elástico fina
01 régua simples de 30cm
01 tesoura sem ponta
01 tinta guache Show Color 18ml com pincel – 6 cores (Acrilex)
01 tubo de cola líquida grande
03 tubos de cola bastão grandes
01 necessaire contendo: escova de dente, creme dental e toalhinha de mão

COLÉGIO AMORIM – UNIDADE TATUAPÉ
5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2021
1ª PARTE – Entregar na reunião de apresentação para a professora – 26/01/2021
01 bloco de papel vergê 120g branco com 50 folhas
01 bloco Ecocores de Creative Lumi Paper 90g A4 com 5 cores
02 folhas de cartolina branca
02 folhas de cartolina laminada prata
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS
02 folhas de EVA branco liso
02 folhas de EVA prata com gliter
Data: 26/01/2021
02 folhas de EVA branco felpudo ou atoalhado
02 folhas de papel cartão branco
Manhã – 7h30 min
500 folhas de papel sulfite A4 brancas
Tarde – 16h30 min
05 metros de TNT branco
03 refis de cola quente grossos
1º dia de aula: 27/01/2021
01 rolo de metalóide vermelho
02 rolos de papel crepom branco
2ª PARTE - Enviar para a professora na mochila do aluno no 1° dia de aula – 27/01/2021
Todos os materiais devem conter nome completo e turma.
01 apontador com depósito
01 avental branco manga longa para aulas de laboratório
01 atlas geográfico – Maria Helena Simielli – Ed. Ática
02 borrachas brancas e macias
Observações:
04 cadernos brochurão (tamanho universitário) capa dura 48 folhas
✓ Respeitar as medidas indicadas para os
01 caderno de desenho com margem capa dura 48 folhas
materiais, pois tais indicações tem motivação
01 caixa de giz de cera triangular com 12 cores
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
pedagógica.
01 camiseta usada ou avental para pintura
✓ Durante o ano, serão solicitados materiais para
03 canetas esferográficas (verde, azul e preta)
reposição, conforme a necessidade e materiais
02 canetas marca texto amarelas
específicos para as atividades de artes
01 dicionário de língua portuguesa
eprojetos.
01 estojo de canetinha hidrográfica com 12 cores
✓ Identificar todo o material escolar, pessoal e
01 estojo de zíper com duas divisórias
peças do uniforme com nomecompleto.
01 flauta doce (marca: Yamaha ou Suzuki)
✓ O uso do uniforme completo é obrigatório para
02 gibis usados
todos os alunos, a partir do minimaternal.
04 lápis pretos (grafite)
01 livro de história apropriado à idade
01 mochila (preferência com rodinhas)
01 pasta ofício de plástico com elástico fina
01 régua simples de 30cm
01 tesoura sem ponta
01 tinta guache Show Color 18ml com pincel – 6 cores (Acrilex)
01 tubo de cola líquida grande
03 tubos de cola bastão grandes
01 necessaire contendo: escova de dente, creme dental e toalhinha de mão

