Obras literárias personalizadas serão adquiridas na escola, parceladas em 2 vezes e serão cobradas no boleto de
fevereiro e março.
“A BELA E A FERA” – R$44,00
“PETER PAN” – R$44,00
Adquirir em livraria:
Livro de Espanhol: Bienvenidos Espanõl para ninõs y niñas 3. Gladys Salinas Carvajal Enrique Martin FTD
Adquirir em loja especializada:
01 Flauta doce modelo SOPRANO / GERMÂNICA DA YAMAHA (somente para novos alunos, com nome gravado).
Materiais de uso pessoal (ficarão na mochila)
01
Estojo grande contendo: lápis de cor / borracha branca macia / apontador / tesoura Tramontina ou Mundial, sem
ponta, com nome gravado
03
Lápis de escrever (no mínimo 3). (não será permitido o uso de lapiseira)
01
Caneta marca texto cor amarela.
01
Kit de canetinhas Hidrocor
01
Caixa pequena de giz de cera
01
Régua de 30 cm
01
Cola bastão Pritt
01
Tubo de cola Tenaz (90g)
02
Blocos de post-it 3M 76mm x 76mm amarelo, azul, verde ou rosa
01
Mini Dicionário da Língua Portuguesa (sugestão: Silveira Bueno – FTD) 3ª edição São Paulo, 2016
01
Caderno brochura grande com margem sem desenhos (96 folhas)
01
Pasta pequena com zíper (26,5cm x 19cm), etiquetada com nome, contendo 1 régua de 15cm, 1 esquadro,
1 compasso, grafites para o compasso e 1 lixa de unha
01
Pasta com 50 plásticos para aula de Arte (com nome do(a) aluno(a))
01
Pasta com 50 plásticos para aula de Música (somente para novos alunos, com nome marcado)
01
Pasta com elástico na cor azul
01

Caixa de lenço de papel

Observações:
- O caderno deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e o ano.
- Verificar a data de validade das tintas e colas.
- Materiais do ano anterior, que ainda estiverem em bom estado, poderão ser reaproveitados (exceto caderno).
Materiais de uso coletivo :(ficarão na escola)
01
Pincel nº 14
01
Cartucho de reposição (REFIL) marcador para quadro branco V Board Master Pilot - cor vermelha
03
Cartuchos de reposição (REFIL) marcador para quadro branco V Board Master Pilot - cor preta
500
Folhas de sulfite A4
50
Folhas de sulfite 40 A4
08
Envelopes Kraft natural tamanho A4

02

Folhas de papel crepom (cores sortidas)

01

Folhas de color set na cor amarelo

02

Pacotinhos de glitter

04

Placas de EVA rosa, cinza, bege e laranja

01
02
01
01
01

Folha de papel Kraft
Pacotinhos de lantejoula furta-cor

•
•

Pacote de olho móvel para biscuit tamanho médio
Refis de cola para pistola(fina) tamanho 7,5mmx30cm
Rolo de fita dupla face

OBS.: OS MATERIAIS DE USO COLETIVO DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DE UMA CAIXA DE
PAPELÃO, LACRADA E COM O NOME E O ANO DO (A) ALUNO(A).
NÃO NOS RESPONSABILIZAREMOS PELOS MATERIAS NÃO IDENTIFICADOS.

IMPORTANTE
Plantão de apresentação da professora e entrega de materiais de uso coletivo:
Data: 22/01/2020 Manhã: 8h às 12h / Tarde: 13h às 17h
Início do ano letivo: 27/01/2020
O uniforme do(a) aluno(a): tênis, calça ou bermuda, na cor azul marinho, camiseta e jaqueta da
escola. Não serão permitidas bermudas estampadas, saias e calças jeans customizadas(rasgadas).
Por medida de segurança é proibido o uso de chinelos, rasteirinhas e crocs. Se for necessário o uso
desses calçados, justificar o motivo trazendo atestado ou avisando pelo ClassApp.
O uso do uniforme é obrigatório.

