1º ano
Solicitamos que o material seja entregue para a professora na reunião de apresentação no dia 26/01/2021 com nome em cada item.

1ª parte
500 folhas de papel sulfite A4 branco
01 bloco de creative lumi paper A4 com 50 folhas
02 folhas de EVA rosa ou roxo
02 folhas de EVA atoalhado rosa ou roxo
02 folhas de EVA com gliter rosa ou roxo
02 folhas de papel crepom vermelho
01 folha de papel laminado vermelho
02 folhas de celofane vermelho
05 metros de TNT rosa
01 metro de contact decorado
01 rolo de durex largo
01 folha papel cartão rosa ou roxo
05 bastão cola quente fino
01 caixa de glitter escolar com 06 cores sortidas

Observações:
✓ Respeitar as medidas indicadas para os materiais,
pois tais indicações tem motivação pedagógica.
✓ Durante o ano, serão solicitados materiais para
reposição, conforme a necessidade e materiais
específicos para as atividades de artes e projetos.
✓ Identificar todo o material escolar, pessoal e peças
do uniforme com nome completo.
✓ O uso do uniforme completo é obrigatório para
todos os alunos, a partir do mini maternal.

Obs.: Todos os materiais deverão conter nome completo e turma

Entregar para a professora no primeiro dia de aula
2ª parte
01 mochila com rodinhas
01 estojo de tecido duplo com zíper 02 gibis para leitura
02 revistas usadas para recorte
01 apontador com depósito
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS
02 borrachas
Data: 26/01/2021
01 caixa de giz de cera curto grosso com 12 cores
01 caixa de lápis de cor com 24 cores
Manhã – 7h30 min
02 caixas de lenço de papel
Tarde – 16h30 min 1º
02 caixas de massa de modelar soft ou UTI GUTTI com 12cores
dia de aula: 27/01
02 colas líquida grandes
01 estojo de canetinha com 12 cores 04 lápis pretos
01 tesoura sem ponta
04 tubos de cola bastão
01 pasta ofício de plástico com elástico fina
02 caderno de linguagem universitário brochurão – capa dura amarelo – com 48 folhas
01 livro de historinhas (apropriado à idade – para compor a biblioteca da sala, sendo caixa alta e letra bastão)
01 necessaire com escova de dentes, creme dental e toalhinha
01 régua 20 cm transparente
01 pasta catalogo com 50 plasticos ofício
01 Caixa tempera guache c/ 6 cores show color c/ pincel Acrilex

2º ano
Solicitamos que o material seja entregue para a professora na reunião de apresentação no dia 26/01/2021 com nome em cada item.

1ª parte
500 folhas de papel sulfite A4 branco
01 bloco de desenho A4 com 20 folhas (branca)
01 canetão piloto preto para tecido
02 folhas de EVA vermelho
02 folhas de EVA atoalhado vermelho
02 folhas de EVA com gliter verde
02 folhas de cartolina laminada vermelho
02 folhas de celofane verde
02 folhas cartolina branca
02 metros de TNT vermelho
03 refis de cola quente grosso
02 folhas de papel crepom verde
01 folha de papel laminado vermelho
01 caixa de glitter escolar com 06 cores sortidas
Lantejoulas sortidas

Obs.: Todos os materiais deverão conter nome completo e turma

Entregar para a professora no primeiro dia de aula
2ª Parte
02 Cadernos de linguagem universitários, capa dura – 48 folhas vermelho e amarelo.
02 borrachas
01 caixa de giz de cera curto grosso com 12 cores
01 caixa de lápis de cor com 36 cores
01 pacote de massa de EVA
01 cola líquida grande
01 folha de lixa d’água fina
01 estojo de canetinha com 12 cores
01 flauta doce germânica Yamaha ou Suzuki para aula de música
02 gibis para leitura
04 lápis pretos
01 Livro de historinhas (apropriado à idade)
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS
01 Pasta ofício de plástico com elástico fina
Data: 26/01/2021
01 régua de 30cm de silicone
Manhã – 7h30 min
01 revista usada para recorte
01 tesoura sem ponta
Tarde – 16h30 min
04 tubos de cola bastão (para o 1º semestre)
1º dia de aula: 27/01
01 bloco de folha de fichário pequeno
01 pasta catalogo com 50 plasticos ofício
01 Caixa tempera guache c/ 6 cores show color c/ pincel Acrilex

3º ano
Solicitamos que o material seja entregue para a professora na reunião de apresentação no dia 26/01/2021 com nome em cada item

1ª parte
01 pacote de 500 Folhas de Papel Sulfite A4
01 pacote de Creative Lumipaper 90g A4 c/5 cores
01 bloco de desenho A4 Canson Branco
01 caneta permanente preta
02 folhas de celofane azul
01 folha de cartolina laminada (azul)
02 folha de cartolina azul
02 folhas de EVA (azul)
02 folhas de EVA Atoalhado (azul)
02 folhas de EVA com Glitter (azul)
02 folha de papel crepom azul
01 folha de papel espelho azul
05 metros de TNT (Azul claro)
02 refis de cola quente grosso
01 bloco de fichário pequeno
01 rolo metaloide azul

Observações:
✓

✓

✓

Respeitar as medidas indicadas para os
materiais, pois tais indicações tem
motivação pedagógica.

Durante o ano, serão solicitados materiais
para reposição, conforme a necessidade e
materiais específicos para as atividades
de artes e projetos.
Identificar todo o material escolar, pessoal
e peças do uniforme com nome completo.

✓

Obs.: Todos os materiais deverão conter nome completo e turma

Entregar para a professora no primeiro dia de aula
2ª parte
01 Caderno de linguagem universitário brochurão – capa dura vermelho – com 96 folhas
01 Caderno de linguagem universitário brochurão – capa dura amarelo – com 96 folhas
01 Mochila com rodinhas
01 Estojo de tecido duplo com zíper
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS
01 Apontador com depósito
Data: 26/01/2021
02 Borrachas
Manhã – 7h30 min
01 Caixa de lápis de cor com 36 cores
01 Caneta marca texto amarela
Tarde – 16h30 min
02 Colas líquidas grandes
1º dia de aula: 27/01
01 Estojo de canetinha com 12 cores
01 Flauta doce germânica Yamaha ou Suzuki para aula de música (Aluno amorim usar a mesma do ano anterior)
02 Gibis para leitura
01 Kit de material dourado (de madeira) individual
04 Lápis pretos
01 Livro de historinhas (apropriado à idade – para compor o cantinho da leitura)
01 Mini dicionário de Português
01 Pasta ofício de plástico com elástico fina
01 Pincel chato grosso n.º 12
01 Régua de 30cm de silicone
01 Revista usada para recorte
01 Tesoura sem ponta
04 Tubos de cola bastão
01 pasta catalogo c/ 50 sacos plástico ofício
01 Caixa tempera guache c/ 6 cores show color c/ pincel Acrilex

4º ano
Solicitamos que o material seja entregue para a professora na reunião de apresentação no dia 26/01/2021 com nome em cada item.

1ª parte
01 Pacote de 500 Folhas de Papel Sulfite A4
01 pacote de Creative Lumipaper 90g A4 c/5 cores
01 Bloco de monobloco Universitário
01 folha de cartolina laminada verde
02 folhas de cartolina verde
01 folha de papel crepom verde
02 folhas de papel cartão (verde)
02 Placas de EVA (Verde)
02 Placas de EVA Atoalhado (Verde)
02 Placas de EVA com Glitter (Verde)
05 metros de TNT (verde)
02 Refis de cola quente fino
01 bloco de folha de fichário pequeno
02 durex coloridos (vermelho e amarelo)

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS
Data: 26/01/2021
Manhã – 7h30 min
Tarde – 16h30 min
1º dia de aula: 27/01

Obs.: Todos os materiais deverão conter nome completo e turma

Entregar para a professora no primeiro dia de aula
2ª parte
03 Cadernos de linguagem espiral universitário – capa dura – com 96 folhas
01 Livro de historinhas (apropriado à idade – para compor o cantinho da leitura)
01 Flauta doce germânica Yamaha ou Suzuki para aula de música (Alunos do amorim utilizar do ano anterior)
01 Mochila com rodinhas
01 Estojo de tecido duplo com zíper
01 Apontador com depósito
01 Atlas Geográfico do Estudante atualizado
02 Borrachas
01 Caixa de giz de cera curto grosso com 12 cores
02 Caixa de lápis de cor com 36 cores
01 Caneta azul
01 Caneta verde
01 Caneta marca texto amarela
01 Cola líquida grande
01 Estojo de canetinha com 12 cores
02 Gibis para leitura
04 Lápis pretos
01 Mini dicionários de Português (Alunos do amorim utilizar do ano anterior)
01 Régua de 30 cm de silicone
01 Tesoura sem ponta
04 Tubos de cola bastão
01 pasta catalogo com 50 plasticos ofício
01 Caixa tempera guache c/ 6 cores show color c/ pincel Acrilex

5º ano
Solicitamos que o material seja entregue para a professora na reunião de apresentação no dia 26/01/2021 com nome em cada item.

1ª parte
01 Pacote de 500 Folhas de Papel Sulfite A4
01 bloco de desenho A4 Canson Branco
01 pacote de Lumipaper
01 Bloco de fichário
01 boloc de folha de linguagem
01 Folha de Cartolina Laminada (Dourada)
02 Folha de Cartolina amarela
01 folhas de EVA (amarelo)
02 folhas de EVA Atoalhado (amarelo)
02 folhas de EVA com Glitter (amarelo)
05 metros de TNT (amarelo)
02 Refis de cola quente grosso
01 rolo de fita metaloide amarelo
02 durex coloridos (azul e verde)

Observações:
✓

✓
✓
✓

Respeitar as medidas indicadas para os materiais, pois tais
indicações tem motivação pedagógica.

Durante o ano, serão solicitados materiais para reposição,
conforme a necessidade e materiais específicos para as
atividades de artes e projetos.
Identificar todo o material escolar, pessoal e peças do
uniforme com nome completo.
É obrigatório o uso da agenda escolar do colégio, a mesma
deverá ser adquirida na secretaria.
O uso do uniforme completo é obrigatório para todos os
alunos, a partir do mini maternal.

✓

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO AOS PAIS
Data: 26/01/2021
Manhã – 7h30 min
Tarde – 16h30 min 1º
dia de aula: 27/01

Obs.: Todos os materiais deverão conter nome completo e turma

Entregar para a professora no primeiro dia de aula
2ª parte
01
01
01
01
01
01
04
01
01
01
02
01
01
05
02
04
01
01
01
01
02
01
01

Cadernos de linguagem espiral universitário – capa dura – com 96 folhas
Livro de historinhas (apropriado à idade – para compor o cantinho da leitura)
Mochila
Estojo de tecido duplo com zíper
Apontador com depósito
Atlas Geográfico do Estudante (Alunos do amorim utilizar do ano anterior)
Borrachas
Caixa de lápis de cor com 36 cores
Caneta esferográfica azul
Caneta esferográfica preta
Canetas marca texto amarela
Estojo de canetinha com 12 cores
Flauta doce germânica Yamaha ou Suzuki para aula de música (Alunos do amorim utilizar do ano anterior)
Folhas de papel vegetal – esticadas na pasta para não amassar
Gibis para leitura
Lápis pretos
Mini dicionário de Português – Aurélio – Ed. Positivo (Alunos do amorim utilizar do ano anterior)
Pasta plástica com elástico ofício fina
Régua de 30cm de acrilico
Tesoura sem ponta
Tubos de cola bastão
pasta catalogo com 50 plasticos ofício
Caixa tempera guache c/ 6 cores show color c/ pincel Acrilex

