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5 cadernos de 50 folhas, capa dura, não espiral (pequenos);
2 cadernos grandes brochura;
2 blocos com linhas dos 2 lados da folha (pequenos);
2 gibis turma da Mônica;
3 revistas para recorte;
1 kit de cola colorida;
1 lixa preta; 1 régua;
3 lápis pretos apontados : marca Faber-Castell (não será permitido o uso de lapiseira);
1 caixa de canetinhas hidrocor;
1 apontador, 2 borrachas brancas macias, 1 caixa de lápis de cor;
1 tesoura sem ponta;
3 colas bastão (grandes) (marca Scot ou Print);
1 tubo de cola líquida (grande);
1 caixa de massa de modelar;
1 pasta com plástico para Artes;
1 pasta fina com elástico;
1 pacote de 50 folhas coloridas(marca Multicolore Criativo Fabriano A4 80g/m2);
3 folhas de papel crepom;
3 folhas de E.V.A (cor livre escolha);
1 folha de papel laminado (cor : livre escolha);
150 folhas de desenho;
2 colas (colorida glitter - cor livre escolha);
1 jogo pedagógico apropriado para a idade ou quebra-cabeça;
1 livro de literatura infantil;
Material dourado.

Livros para leitura extraclasse: Livros serão adquiridos, na escola, no decorrer do ano letivo.
OFICINAS:
Inglês: HOP UP 1 – Mady Musiol, Magaly Villarroel, Carlos Contow – StandFor – 1ª edição – São Paulo
Editora FTD, 2014 - O CD que acompanha o livro pode ser retirado e não precisa ser enviado à escola.
1 caderno pequeno de capa dura, 50 folhas
Espanhol: Nuevo Bienvenidos – Español para niños y niñas 1 - Edição nova (capa azul) Autores: Gladys
Salinas Carvajal, Enrique Martin - Ed. FTD




Todo o material deverá vir com identificação do aluno.
Não será permitido o uso de corretivo.

