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1 - Todo o material de uso individual, deverá ser etiquetado com o nome e o
ano do aluno.
2 - Os itens que constam na lista de “Material Geral” deverão ser repostos
sempre que necessários.
3 - Lembramos que é possível aproveitar as canetas, lápis de cera, tesoura,
estojo, régua, apontador etc. do ano anterior, desde que estejam em
bom estado.
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1 conjunto de tinta guache
2 pastas vermelhas com elástico tamanho ofício
1 caneta esferográfica azul
1 caneta esferográfica verde
3 lápis pretos
1 caixa de canetas hidrocor, ponta fina (12 cores)
1 borrachas
1 régua de 30cm
1 apontador com depósito
1 cola bastão
1 cola líquida
1 estojo
1 tesoura de ponta redonda
1 caixa de lápis de cor (12 cores ou mais)
1 dicionário da língua portuguesa
1 caça-palavras ou sudoku (nível fácil)
2 livros paradidáticos para a Biblioteca Circulante
2 cadernos de brochura com capa dura (98 folhas)
1 pincel

1 flauta doce Yamaha modelo Germânica
Apoio: PAPIDEL – 4056-4220
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