
 

 

No dia 0055//0022//22002200, às 7h30, teremos REUNIÃO COM RESPONSÁVEIS, no Auditório Tucker. 
SSuuaa  pprreesseennççaa  éé  ffuunnddaammeennttaall! 
Início das aulas: 06/02/2020 

 
 

Quantidade MATERIAL 

5 
Estojos transparentes, com zíper (um para gizão, um para lápis de cor, um para hidrocor fino, um para 
hidrocor grosso e outro para lápis grafite Nº 2, borracha, apontador, cola bastão e tesoura) 

1 Borracha branca macia pequena (Faber Castell – 42x21x11mm) 

1 Caderno pautado pequeno brochura horizontal ¼  -  (48 folhas) 

1 Caneta ponta porosa preta 

1 Cola bastão  

2 Cola branca 45g 

1 Hidrocor fino (com 12 cores) 

1 Hidrocor grosso (com 12 cores) 

1 Lápis de cera grosso (com 12 cores) 

1 Lápis de cor grande (com 24 cores) 

1 
1 Pasta de plástico com elástico amarela, tamanho oficio e 1 Pasta com elástico vermelha,  

 tamanho oficio  

2 Pasta de plástico com elástico, transparente , tamanho oficio  

1 Pasta plástica transparente meio-ofício para a agenda 

1 Pote branco de plástico, vazio, de sorvete, 2 litros etiquetado com o nome da criança 

1 Tesoura de ponta arredondada (com nome da criança gravado) 

1 Flauta doce para aula de música- Yamaha Germânica 

1 Material dourado até centena (saco) 

3 Caneta hidrocor grossa (preta) 
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5 Cartolina coloridas 

1 Massinha soft (Acrilex) 500g 

2 Papel A4 com 500 fls  

3 Papel pardo 

2 Plástico transparente grosso (1,20m largura -  tipo cristal) 

1 Tinta guache de 250 ml antialérgico (branco) 

2 Tinta guache de 250 ml, antialérgico (verde escuro, verde claro) 

2 Color cards 

1  Livro de literatura infantil para a faixa etária (vide lista da Rede SOMOS) 

2 Papel Off Set 40k/120g/A3/33x48 

1 Fita crepe grossa 

1 Papel Chamequinho na cor rosa – A4 

4 Pasta plástica com elástico,tamanho ofício verde  

1 Pasta plástica com elástico,tamanho ofício azul 

1 Pasta plástica com elástico,tamanho ofício vermelha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quantidade Tipo Material – Semi Integral 
1 Unidade Escova dental e pasta dental 

1 Unidade Pote branco de plástico para o material de higiene (de sorvete 2l) 

1 Unidade Pente ou escova de cabelo 

1 Unidade Saboneteira com sabonete 

1 Unidade Toalha individual 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 Entregar o material escolar, etiquetado e identificado com o nome e turma do (a) aluno (a), à  
        Professora.  

 Os materiais individuais, que porventura se desgastarem, deverão ser substituídos. 


	Material – Semi Integral

