
        
  
Individual:  
- 01 caneta marca texto, na cor amarela;  
- 06 lápis pretos nº 2;  
- Apontador com reservatório;  
- Borracha macia;  
- Régua 15 cm para ficar no estojo;  
- Estojo  
- Lápis de cor com 24 cores;  
- 02 canetas esferográficas coloridas;  
- Tubo de cola branca líquida – 90 g;  
- Tesoura sem ponta;  
- 04 cadernos espirais, universitário, capa dura – 96 folhas;  
- 01 caderno espiral, universitário, capa dura – 96 folhas para alunos de horário integral;  -
1 caderno de caligrafia pequeno;  
- Mini dicionário Aurélio com novo acordo ortográfico;  
- Material Dourado Individual;  
- 1 caderno pequeno para a aula de Inglês;  
- 01 pasta polionda fina azul (2 ou 3 cm com aba e elástico);  
- 02 Gibis e 02 revistas de palavras cruzadas (apropriadas para a idade do aluno;  
  
Material de Arte:  
- 1 pasta catálogo com 20 plásticos;  
- 1 caixa de hidrocor de 12 cores etiquetado – ficará na escola - 1 cola bastão;  
- 1 caixa de giz de cera 12 cores;  
- 1 pincel de cerda dura no. 8;  
- 1 pincel de cerda dura no. 12;  
- 1 pincel de cerda dura no. 18;  
- 1 rolinho de espuma;  
- 1 avental;  
- 1 bloco canson tamanho A4.  
  
Material de Música:  
Livro: Música no Zoo, Cecília Cavalieri França, Fino Traço   
Disponível pelo site: http://www.finotracoeditora.com.br/livros/FR8948/9788580540284/musica-
nozoo.html  
  
OBS.: Todo o material acima relacionado deverá ser identificado com nome, turma do (a) aluno 
(a) e vir para a Escola no dia 03/02/2020.   
- O material de uso individual deverá vir dentro da mochila do (a) aluno (a), todos os dias.  
- Dê preferência aos cadernos sem picote nas folhas (que não sejam destacáveis)  
- Os cadernos poderão ser encapados com contact transparente e deverão ser 
identificados.  
_ Antes de encapar a pasta polionda, aguardar a entrega da folha com o nome do aluno.   
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