
01 apontador com depósito;
01 bloco para fichário com furo decorado;
01 borracha macia;
01 caderno brochura pequeno, capa dura;
01 caderno grande de desenho, 48 fls., capa dura;
01 caderno universitário, capa dura, brochura, de 96 fls., azul
01 caderno universitário, capa dura, brochura, de 96 fls.,amarelo;
01 caixa de canetinhas hidrocor, ponta fina – 12 cores;
01 caixa de giz de cera curto com 15 cores;
01 caixa de lápis de cor - 24 cores;
01 caneta marca-texto (amarela/laranja ou verde);
01 estojo escolar com três repartições;
01 rolo de fita crepe;
01 gibi novo ou usado em bom estado;
01 pacote (50 fls.) - Papel Criativo Fluorescente;
01 régua transparente de 30 cm acrílica;
01 rolo de durex transparente;
01 tesoura sem ponta (com o nome gravado);
02 tubos de cola 40 g;
03 colas bastão 20 g;
05 lápis grafite – no 02;
01 pasta de papelão colorida, com grampo, contendo 25 saquinhos plásticos;
01 pasta Yes BD c/ plásticos grossos e etiquetados para cada matéria;
01 pote de massinha (pequeno) qualquer cor;
01 régua geométrica;
10 Etiquetas Pimaco cód 3182;
10 sacos plásticos grossos com furo (para folhas A4).
01 pote com 173 pçs de letras móveis (EVA ou plástivo).
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C H E C K L I S T

Taxa de Artes: dividida em duas parcelas de R$ 95,00, cobradas nos boletos de abril e agosto.
Inclui materiais de uso nas aulas de Arte: cartolinas; papéis diversos (crepom, dobradura, color set), EVA, TNT, tintas (cores diversas), pincéis;
presentes referentes às datas comemorativas ao longo do ano letivo, conforme previsto no calendário escolar.
Agenda 2022: será entregue aos alunos nas primeiras semanas de aula.

Uniforme: obrigatório para todos os alunos. Disponíveis para pronta entrega. Consulte valores e tamanhos diretamente na
Secretaria.
Atestado Médico: deverá ser entregue até 10/02/2022, na Secretaria, atestando a liberação para a prática de atividade física nas
aulas de Educação Física.

Trazer todo o material etiquetado, com o nome completo do aluno, na primeira reunião de pais.

(seguir a ordem: Lição de Casa, Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Complementos de Matemática, Música, Inglês, Arte)

Caligrafia
Ziguezague caligrafia 
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M A T E R I A L  C O M P L E M E N T A R  P A R A  A U L A  D E  M Ú S I C A
01 pasta catálogo na cor preta com no mínimo 20 plásticos grossos;
01 flauta doce soprano germânica da marca Yamaha ou Dolphin, exclusivamente, na cor bege.
(O aluno que já possui a pasta do ano anterior poderá utilizar a mesma, desde que esteja em condições adequadas para uso; apenas, acrescentar 20 plásticos novos)


