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MATERIAL PARA USO COTIDIANO 
2 cadernos quadriculados capa dura, universitário de 50 folhas (1cm X 
1cm) Um para linguagem e outro para matemática 
1 estojo com 2 zíperes contendo: 3 lápis pretos n°2  ; 1 apontador com 
depósito jumbo; 1 borracha macia branca; 1 caixa de lápis de cor 
trifásico  com 24 cores; 1 pacote de canetas hidrocor  com 24 Cores ; 1 
tesoura sem ponta com nome gravado  
1 pasta com aba e elástico, tamanho oficio para envio das atividades 
em folha 
1 pasta polionda tamanho A3 (maleta) 
1 tubo grande de cola branca  
4 tubos grandes de cola bastão (1 ficará no estojo e 3 para posterior 
reposição) 
1 caixa de cola colorida 
1caixa de pintura a dedo 
4 potes de massa de modelar  de cores variadas 
1pincel chato  nº14 
1 avental plástico  para pintura 
20 sacos oficio 
1 pasta catalogo com 10 saquinhos  
3 livros infantis recomendados para a faixa etária 
1 tela para pintura 20X20 
1 squeeze para água, identificado (para uso diário) 
1Kimono azul ou branco para as aulas de Judô 
1 kit de pino mágico / monta tudo ou engenheiro 
1 Instrumento chocalho EGG para as aulas de  Educação Musical 

MATERIAL PARA USO COLETIVO 
1 Bloco de Ecocores  A3 colorido 
1 Bloco de Canson branco A4  
1 rolo de fita de cetim (0,5 cm) 
1 metro de TNT azul claro   
2 sacos de TNT para presentes (25X37) com identificação. 
½  metro de feltro marrom 
½  metro de feltro laranja 
3 retalhos de tecido de qualquer cor ou estampa (50X50cm) 
1 pacote de bexigas (nº9) 
1 pacote  de olhos móveis (pequenos) 
1 pacote com 100 palitos de sorvete  
10 botões decorados  
1 pacote de palha  

2 folhas de EVA, sendo uma laranja e outra glitter preto  
1 cartela de etiqueta decorativa (coração, borboleta, flor ou estrela )  
1 cartela de etiqueta adesiva  branca 
2 rolos de durex decorados 
1 rolo de fita crepe 
4 revistas para recorte 

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL 
1 toalha de mão identificada 
1 pote de álcool em gel para higienização das mãos 
5 caixas de lenços de papel 
5 pacotes de lenços umedecidos 
1 troca de roupa completa 
1 nécessaire contendo: 1 escova dental; 1 creme dental sem flúor; 1 
toalhinha; 1 copo 

MATERIAL SOMENTE PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL 
2 potes de massa de modelar 
2 tubos grandes de cola branca 
3 pacotes de lenços umedecidos  
2 caixas de lenços de papel e 1 álcool em gel 
2 folhas de EVA na cor lilás  
1 metro de feltro na cor rosa  
1 pacote com 10 botões decorados 
1 rolo de fita de cetim (0,5 cm) 
1 metro de tecido estampado 
10 sacos plásticos grossos, tamanho A4  
1 pasta catálogo com 10 saquinhos 
1 pacotinho de olhos móveis tamanho pequeno 
1 caixa de pintura a dedo 
1 pincel chato nº 14 
1 pacote de algodão 
1 bloco de Eco cores – textura visual 
1 bloco de Eco cores nova print com 21 cores 
1 revista para recorte  
1 troca de roupa completa 
Kit descanso: 1 lençol, 1 cobertor e 1 travesseiro  
1 nécessaire contendo itens de higiene bucal e 1 jogo monta tudo 

Material para as aulas de Arte – Integral 
2 fls. de transparência A4; meio metro de plástico bolha; massa de 
biscuit; palitos de sorvete; 1 vaso de barro pequeno; 1 rolo para pintura 
5 cm. 
Os materiais de uso cotidiano e o uniforme deverão estar etiquetados 
com o nome completo e a turma. O material deve ser enviado no 1º dia 
de aula (29/01/2018). 
A lista de materiais encontra‐se disponíveis nas seguintes papelarias:   
Kit Fácil – WhatsApp – 94882‐8080 (marceloportella@ig.com.br) 
Paperello – Av. do Guacá, 785 – Mandaqui ‐   Fone: 2959‐2702 / 29798194.  
Serafim Office Paper – Rua Dr. Cesar, 50 – Santana. Fone: 2281‐7037. 


